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[Nummer 1]
in memoriam
Bij de dood van Redbad Fokkema
Op 4 april overleed een van de oprichters van Vooys, Redbad Fokkema. Fokkema
was lid van de eerste redacties, voorzag de volgende van advies en sinds 1989 speeld
hij een zeer gewaardeerde rol op de achtergrond. Een oud-redacteur blikt terug.
In 1991 volgde ik samen met Betram Mourits, toen net als ik Vooys-redacteur,
Redbads befaamde, tweejaarlijkse college Literair kritiek. Na een paar weken werd
ons gevraagd nu eens geen recensie te schrijven, maar een in memoriam. In de kroeg
(daar belandde je na Redbads colleges) dachten Bertram en ik dat het leuk was niet
een van de bijna dooie auteurs die ons waren gesuggereerd, maar Redbad zelf als
onderwerp te nemen. Nog diezelfde avond flansten we een in memoriam Redbad
Fokkema in elkaar en ruim voor het volgend college had de student-assisten het stukje
in ieders postvak gedeponeerd. Ook in dat van Redbad. ‘Zo kan het niet in Vooys’,
zei hij, de kwaliteit van het stukje wegend.
Ik heb van de redactie driehonderd woorden gekregen, niet om het goed te maken,
maar om even stil staan bij Redbads betekenis voor Vooys, het blad dat hij hielp
oprichten. De anekdote van het in memoriam heeft daar iets mee te maken. Zolang
ik redacteurs van Vooys was, heeft hij me op het hart gedrukt dat we dat blad toch
vooral onafhankelijker, gedurfder, eigener moesten maken. Elke poging die we
daartoe deden, bekeek hij vervolgens meedogenloos kritisch. Wat je ook schreef, hij
las het - meestal nog dezelfde dag. En je gedurende bijna vijfentwintig jaar in Trouw
scherpte aan de Nederlandse poëzie, je onstellend veel kon leren.
Redbad beschouwde Vooys als de kraamkamer van het vak waarvan hij hield. Met
warme belangstelling volgde hij soms onzekere, soms hoogmoedige eerste schreden
van zijn leerlingen op het pad de collegezaal uitleidt. Voor wie dat pad uit zichzelf
durfde te begaan, stond zijn instituutskamer open. Zijn betrokkenheid bij het
wedervaren van de jonge neerlandici die bij hem aan de poort kwamen kloppen, was
groot en oprecht. Redacteuren en oud-redacteuren van Vooys zijn hem daarvoor
verschrikkelijk dankbaar.
Vooys is een goede, hulpvaardige en wijze vriend kwijt.
Thomas Vaessens
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'k Wilde wel graag, maar 'k mag u niet vereeren
Mathijs Sanders
Katholieke (anti-)Kloosgedichten rond 1900
De verhouding tussen literatuur en maatschappelijke verzuiling vormt
een recent onderzoeksthema in de moderne Nederlandse letterkunde.
Rond 1900 beschikten de katholieken in Nederland over een
wijdvertakt netwerk van algemeen-letterkundige tijdschriften waarin
intensief werd gereflecteerd op de moderne literatuur. De poëzie en
poëtica van Kloos vormden daarbij voor de katholieke schrijvers een
probleem. Aan de hand van een aantal aan Willem Kloos opgedragen
gedichten gaat Mathijs Sanders in op de uiterst ambivalente houding
van enkele katholieke dichters rond 1900 tegenover Tachtig. In hun
omgang met de oorspronkelijke opvattingen van de Tachtigers wordt
een interessant literair-historisch probleem zichtbaar.
De manier waarop de Tachtigers in de rumoerige beginjaren van De nieuwe gids de
vloer aanveegden met de dominee-dichters is berucht. In zijn literaire kronieken
opende Kloos in 1885 de strafexpeditie tegen populaire predikant-dichters als Beets,
Ten Kate en Ter Haar, wier poëzie hij als retorisch brandmerkte. Maar niet enkel de
dichtende dominees (en ouderen als Bilderdijk en Da Costa) werden door Kloos
opgevoerd als bêtes noires, ook de katholieke dichters werden op de filippica's van
de Tachtiger voorman getrakteerd. In december 1886 nam Kloos de pen op tegen de
priester-dichter en politicus Herman Schaepman om diens lange gedicht Aya Sofia
tot de grond toe af te breken. Een dichter als Schaepman, die zich nadrukkelijk
schatplichtig verklaarde aan de retorische literaire conventies en zijn literatuur in
dienst stelde van ‘de katholieke zaak’, kon in naam van de poëzie en de schoonheid
op een afranseling rekenen. (Kloos 1886/1887, pp. 316-328) In de toekomstige
Nederlandse literatuur was voor leden van de geestelijke stand geen plaats meer
volgens Kloos, die geestdriftig werd bijgevallen door Cornelis Paradijs - alias Frederik
van Eeden - die in zijn bekende parodiebundel Grassprietjes (1885) de slachtoffers
van Tachtig liet figureren:
Velen, die men dichters heet,
kost het dichten droppels zweet,
maar in 't priesterlijk pakje
gaat het van een leien dakje.
(Paradijs 1984, p. 55)

De aanval op de ‘retorische poëten’ was onderdeel van een uitgekiende strategie en
miste zijn uitwerking niet: terwijl de opvattingen van Tachtig snel aan invloed wonnen
en het ‘Predikantenlied’ van Paradijs een literair-historische evergreen werd, was de
literaire reputatie van de slachtoffers definitief geknakt.
Ondanks de groeiende belangstelling binnen de Nederlandse letterkunde voor het
fenomeen verzuiling, besteden literatuurhistorici doorgaans nauwelijks aandacht aan
de katholieke Nederlandse literatuur.1. Het werk van de dichters die binnen de grenzen
1.

Zie evenwel Frans Ruiter en Wilbert Smulders, Literatuur en moderniteit in Nederland
1840-1990. Amsterdam 1996; Wiljan van den Akker en Gillis Dorleijn, ‘Over de
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van de katholieke zuil werkten, heeft de canon niet gehaald. Wanneer ‘literaire
kwaliteit’ als criterium gehanteerd wordt voor het al dan niet bespreken van auteurs,
geef ik de handboekschrijvers gelijk: de meeste dichters die binnen de katholieke
zuil opereerden, kunnen dan in retrospectief als ‘terecht vergeten poëten’ worden
gerubriceerd. Wie beleeft er immers nog esthetisch genoegen aan de verzen van pater
Bonaventura Kruitwagen O.F.M., aan de eens populaire puntdichtjes van de Betuwse
priester-dichter Bernard van Meurs of aan de strijdverzen van Schaepman? Maar
bezien in een ruimere literair-historische context levert juist het werk van deze dichters
interessant materiaal op: in de confrontatie van de katholieke literatoren met Tachtig
komt de dynamiek van de literatuurgeschiedenis goed tot uitdrukking. Begonnen als
een kleinschalige avant-gardebeweging, wonnen de opvattingen van de Tachtigers
snel terrein en rond 1900 zag men zich alom genoodzaakt positie te bepalen tegenover
de literaire denkbeelden die Kloos en de zijnen vijftien jaar eerder hadden
geformuleerd. Door het werk van confessionele dichters en hun visie op Tachtig in
de beschouwing te betrekken, kan het literair-historische beeld worden
gecomplementeerd.2. De klap van Kloos werd door katholieke auteurs en critici nog
lang

2.

geschiedschrijving van de moderne Nederlandse poëzie; problemen, getallen en suggesties’.
In: Nederlandse letterkunde 1 (1996), pp. 2-29; Ton Anbeek en Jan Bank, ‘Verzuilde
literatuur; een verkenning’. In: Nederlandse letterkunde 1 (1996), pp. 125-137.
Vergelijk: Wiljan van den Akker en Gillis Dorleijn, Dameskoor ‘Het zingend vedertje’ of
de geschiedschrijving van de moderne Nederlandse poëzie. Adam Simons-reeks 2. Vakgroep
Nederlands, Universiteit Utrecht, 1997.
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gevoeld, zoals ook blijkt uit twee aan Kloos opgedragen gedichten die ik in het tweede
gedeelte van dit artikel behandel.

De katholieken en Tachtig
In 1901 publiceerde de pater-karmeliet A. van Kerkhoff bij de katholieke uitgeverij
C.L. van Langenhuysen zijn eerste en enige dichtbundel onder de titel Een roomsche
lier. In het ‘Ter inleiding’ dat aan de gedichten voorafgaat, spreekt de dichter zich
uit over de literair-historische situering van zijn bundel:
Deze verzen zijn nog verzen van de vorige eeuw. Niet slechts in den
letterlijken zin; maar vooral in de beteekenis, welke het gewone
spraakgebruik der laatste twintig jaren aan die uitdrukking gaf. Van de
vorige eeuw. Dat wil zeggen: deze verzen zijn, hoewel geschreven na 1880,
niet van onzen tijd, nu, meer nog dan in den bloeitijd van den
Nederlandschen Spectator, door de ‘artiesten’, die zich de baanbrekers
voor ‘de literarische beweging van na 80’ noemen, en door de ‘artistiek
aangelegden’, die de moderne artiesten zonder eenig voorbehoud lauweren,
de dichtkunst geacht wordt dan eerst kunst te zijn, wanneer zij bepaaldelijk
om haar-zelve beoefend wordt. Zij zijn nog uit den tijd, toen geen
muzenzoon het in 't hoofd kreeg, alleen déze uitspraak als wettelijk op te
vatten en na te leven, de scherts klassieken - dat den dichters alles
geoorloofd is. (Van Kerkhoff 1901, p. V)
De hele inleiding staat in het teken van het verzet tegen de Tachtiger
literatuuropvattingen en dat geldt indirect ook voor de gedichten zelf: ‘Geen schijn
zelfs van eenigen invloed hunner poëtiek in deze verzen’, zo verzekert de dichter
zijn publiek. De verzen van pater Van Kerkhoff zijn dan ook geheel van moderne
smetten vrij, zoals blijkt uit de vele gelegenheidsgedichten voor geloofsgenoten en
uit de eerste strofe van het gedicht ‘Paaschjubel’:
Triomf, verrezen is de Heer!
't Hosanna ruischt den Held ter eer,
Die, vaardig om te sneven,
Gehoorzaam tot des kruises dood,
Voor ieder menschenkind ontsloot
Den toegang tot het leven.

Vijftien jaar na de oprichting van De nieuwe gids en zeven jaar na het uiteenvallen
van het Tachtiger collectief (in 1894) bleek het verzet tegen Tachtig nog springlevend.
Dat dit verzet ook van katholieke zijde kwam is niet verwonderlijk.
In de negentiende eeuw hadden de Nederlandse katholieken een emancipatieproces
op gang weten te brengen. De grondwet van 1798 en de liberale grondwetsherziening
van 1848 maakten een einde aan hun maatschappelijke en politieke achterstelling in
de door protestanten geregeerde natie. De emancipatie van de katholieken ging
gepaard met de oprichting van een groot aantal periodieken, die het katholieke
optreden op politiek, sociaal en cultureel gebied
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kracht moesten bijzetten. Ook de katholieke literatuur moest op de nationale kaart
worden gezet, zo meenden de emancipatoren. Daartoe moesten niet alleen katholieke
tijdschriften, maar ook katholieke uitgeverijen, boekhandels en leesbibliotheken
worden opgericht. Deze instituties hadden tot doel de katholieke literatuur en cultuur
gestalte te geven en dienden tevens de katholieke lezer af te schermen van de
gevaarlijk geachte ongodsdienstige literatuur. Een sterk protectionistische teneur
bepaalde de inhoud van de meeste periodieken. In de negentiende-eeuwse katholieke
tijdschriften werd intensief gereflecteerd op de mogelijkheden van een katholieke
literatuur en werd vooral positie bepaald tegenover de letterkunde van liberale en
protestantse signatuur, die veelal uiterst kritisch werd besproken en vervolgens
afgewezen.
Terwijl dichters als Schaepman en Van Kerkhoff de dienstbaarheid van de poëzie
benadrukten, verwierpen de Tachtigers alle politieke, maatschappelijke en religieuze
a-priori's en propageerden zij het l'art pour l'art, de schoonheidscultus en het
onmaatschappelijke individualisme van de aristocratische artiest-bohémien, voor
wie poëzie geen aangenaam tijdverdrijf is maar een levensnoodzaak. Waar de
katholieke dichters de poëzie tot het volk wilden brengen, verkozen de Tachtigers
de ivoren toren en noemde Kloos poëzie ‘eene gave van weinigen voor weinigen’
(Kloos 1999, p.27). In zijn boek Het festijn van Tachtig heeft Enno Endt gewezen
op het levensbeschouwelijke vacuüm waarin de jongeren van Tachtig zich bevonden
en op het belang van ‘de ontkerkelijking als factor in de geestelijke ontwikkeling
van deze literaire generatie’. Eerder omschrijft hij het als volgt: ‘De Tachtigers
vormen de eerste groepering (de enkeling Multatuli was hen voorgegaan), die in de
Nederlandse letteren als generatie paganistisch genoemd kan worden; onkerkelijk,
en voor het merendeel zonder ander christelijk geloof dan op de achtergrond van hun
ouderlijk milieu, waar zij zich uit losmaakten.’ (Endt 1990, p. 154 en p. 19) De
mannen van Tachtig - Kloos voorop - staken hun afkeer van het traditionele
christendom niet onder stoelen of banken. In zijn programmatische ‘Inleiding’ bij
de uitgave van de Gedichten van Perk (1882) had de drieëntwintigjarige Kloos zich
nadrukkelijk van het christendom gedistantieerd en in De nieuwe gids van april 1891
luidde het: ‘Omdat ik het Christendom niet noodig heb, ik rijklevende, daarom haat
ik het, tot den dood.’3. De Tachtigers beleden de eredienst van de Schoonheid waarvan het gedicht de openbaring is - en stelden de poëzie op de plaats die
traditioneel aan de religie werd toegekend. In zijn Inleiding tot de nieuwe
Nederlandsche dichtkunst uit 1905 noemde Albert Verwey als karakteristiek van de
beweging van Tachtig dat de poëzie
zich aankondigde als plaatsvervangster van een christelijke eredienst. Het
gevoel waarin de poëzie die jongeren bracht of aantrof, was dat van den
vrome die zijn god aanbidt, maar de god was de poëzie-zelf,
beeld-geworden, de god was de Schoonheid. [...] De vergoddelijking van
de Poëzie is de grondtrek van de dichters die hier (en niet enkel hier)
omstreeks 1880 optraden. (Verwey 1921, p. 12)

3.

Zie respectievelijk Kloos, ‘Inleiding’ en Kloos, ‘Verleden, heden en toekomst’. In: De nieuwe
gids, 6 (1891) 4, p. 171.
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In zijn ‘Inleiding’ bij de gedichten van Perk had Kloos er geen misverstand over
laten bestaan: buiten de poëzie is ‘geen waarachtig heil voor den mensch te vinden’,
de dichter is ‘zichzelven godheid en geliefde tevens’.
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Poëzie van de kroeg

De gekwelde Willem Kloos

Hoe reageerden de katholieken op de revolutie van Tachtig? Wat in de eerste plaats
opvalt, is dat er in de katholieke algemeen-letterkundige periodieken aanvankelijk
met geen woord werd gerept over de Tachtigers. Aan het eind van de negentiende
eeuw beschikten de katholieken over een wijdvertakt netwerk van kranten en
tijdschriften. In maandbladen als De katholiek, Onze wachter en Studiën - waarin
aandacht werd geschonken aan (vooral katholieke) literatuur - werden de Tachtigers
jarenlang doelbewust doodgezwegen. Een uitzondering vormde het polemische
katholieke maandblad Het dompertje van den ouden Valentijn (vanaf hier: Het
dompertje). Dit opmerkelijke tijdschrift was in 1867 opgericht door de
schrijver-journalist H.A. Banning en profileerde zich van meet af aan als strijdorgaan
voor ‘de katholieke zaak’ (waarmee het emancipatiestreven werd aangeduid). Dat
Het dompertje de literaire actualiteit op de voet volgde, blijkt uit het feit dat het
tijdschrift - in tegenstelling tot de andere katholieke periodieken - onmiddellijk in
1885 op het verschijnen van De nieuwe gids reageerde. Daarna ging er vrijwel geen
aflevering voorbij waarin niet tegen de mannen van Tachtig werd geageerd in
satirisch-polemische rubrieken als ‘Uit de nieuwe gids’, ‘De ridders van den bezem’,
‘Krijgsdeuntje van jong Holland’ en ‘De poëzie van de kroeg’. Uitgerust met de
wapens ironie en satire werden recente publicaties van de Tachtigers steevast
neergesabeld en met onverhuld leedvermaak legde het tijdschrift de vinger op de
vele onderlinge ruzies tussen de mannen van Tachtig. (Sanders 1998, pp. 15-32) Pas
in de loop van de jaren negentig kwam het verzet ook in de andere katholieke
periodieken op gang en werd over de gehele katholieke linie de strijd aangebonden
met de ‘moderne’ literatuur van Tachtig, die toen niet langer genegeerd kon worden.
De moderne literatuur (de poëzie van Tachtig, het proza van de naturalisten)
vormde in de ogen van veel roomse critici een direct gevaar voor geloof, goede zeden
en geestelijke gezondheid van de lezer. Bovendien was voor katholieken - die de
dienstbaarheid van de kunst en de gerichtheid op het publiek voorop stelden - de
opvatting l'art pour l'art onaanvaardbaar. Nog in 1899 noemde een katholiek criticus
l'art pour l'art een abjecte en zelfs ‘volksvijandige’ leus:
Want en dit begrijpe men goed, niet alle kunst mag dat volk worden
voorgehouden; niet de zich-zelve aanbiddende, de zich-zelf op een voetstuk
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plaatsende kunst zal dit volk hooger kunnen voeren. Neen, l'art pour l'art,
het schoone om het schoone, dit mag niet de leus zijn der edele
volksvrienden. De kunst om kunst voor ons katholieke volk te zijn, moet
zich tot ideaal stellen God, de eeuwig aanbiddelijke Schoonheid zelve, en
de H. Moedermaagd, de volkomenste en verhevenste, de heerlijkste en
lieftalligste afstraling der Godheid. (J.D. 1899-1900, p. 145)
Het estheticisme beschouwden de katholieke critici als een onverantwoorde houding,
gevaarlijke nieuwlichterij, die bovendien leidde tot onbegrijpelijke woordkunst en
een ziekelijke sonnettenmanie. Keer op keer gaven zij te kennen
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het werk van katholieke kopstukken als Vondel, Cornelis Broere, Alberdingk Thijm
en Schaepman verre te prefereren boven de heidense en zelfs blasfemische poëzie
van de Tachtigers. Het merendeel van de katholieke schrijvers en critici bleef zich
dan ook schrap zetten tegen elke invloed van Tachtig. Wat de katholieken vooral
tegen de borst stuitte, was het expliciet ongodsdienstige karakter van de Tachtiger
beweging en de godslasterlijke zelfvergroting van de dichter, die door Kloos en
Verwey als een God of Christusfiguur werd voorgesteld. Van de poëzie werd een
metafysische gerichtheid, een idealiserende strekking en een heilzame werking geëist.
In De katholieke gids van 1889 luidde het bijvoorbeeld:
Het is des dichters taak zich te verheffen in hooger sfeer door het kleine,
het zondige in zijn boezem te dooden, en het edele daarin aan te kweeken.
Hoe edeler de dichter als mensch is, hoe nader hij bij het ideaal der
menschelijke volmaaktheid komt, hoe grootscher zijn werk wezen, en hoe
meer het met volle hand in het gemoed van de medelevenden en van het
nageslacht grijpen zal. (Van Reuth 1889, pp. 447-448)

Tussen bewondering en afkeer: het probleem Kloos rond 1900
Wie zich met de geschiedenis van de literatuur bezighoudt, doet er goed aan rekening
te houden met de vaak langdurige doorwerking van literatuuropvattingen in de periode
nadat deze voor het eerst geformuleerd werden. Rond 1900 werden de
literatuuropvattingen die Kloos in de beginjaren van De nieuwe gids had uitgedragen
in brede kring onderschreven. Kloos gold als een gezaghebbend criticus - de
verpersoonlijking van de beweging van Tachtig - en nog decennia na het stormachtige
begin van de revolutie van Tachtig was het literaire discours van de door hem
geformuleerde literatuuropvattingen doortrokken. Hoewel de meeste Tachtigers maar
betrekkelijk kort bleven geloven in het radicale individualisme en estheticisme en
in periodieken als het Tweemaandelijksch tijdschrift (1894), De kroniek (1895) en
De beweging (1905) nieuwe literatuuropvattingen werden

Portret van Schaepman door Jan Veth

geformuleerd die van de Tachtiger dogma's afweken, bleven de niet meer zo nieuwe
opvattingen van Kloos - die aan zijn oorspronkelijke ideeën bleef vasthouden - het
literaire debat in belangrijke mate bepalen. Veel schrijvers en critici beriepen zich

Vooys. Jaargang 18

in de eerste decennia van de twintigste eeuw dan ook op de oorspronkelijke beginselen
van Tachtig of formuleerden hun eigen literatuuropvattingen in oppositie tot die van
Kloos.4.
In hun verzet tegen de uitgangspunten en invloed van Tachtig stonden de
priester-dichter Van Kerkhoff en Het dompertje niet alleen. Ook de katholieke leider
Schaepman, een van de eerste slachtoffers van Kloos, zette zich schrap tegen de
moderne literatuur. Op basis van morele en levensbeschouwelijke argumenten
verwoordden zij een standpunt tegenover Tachtig dat door het merendeel van de
katholieke tijdschriften en critici werd gedeeld. Maar rond de eeuwwende gingen er
in het katholieke kamp ook andere geluiden klinken.

4.

Zo zag Nijhoff zich nog in de jaren twintig genoodzaakt zijn eigen autonomistische poëtica
te formuleren in oppositie tot de expressieve poëtica van Kloos. Zie W.J. van den Akker,
Een dichter schreit niet. Aspecten van M. Nijhoffs versexterne poëtica. Utrecht 1985, pp.
60-73 en pp. 205-215.
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Juist rond 1900 wonnen de opvattingen van Kloos aan invloed en drong onder jongere
katholieke schrijvers en critici het besef door dat een blijvend verzet tegen Tachtig
de katholieke zaak op literair en cultureel gebied ernstige schade zou toebrengen. In
een reeks geruchtmakende lezingen en opstellen wezen enkele jonge katholieke
publicisten op een schrijnend tekort van en aan katholieken op tal van gebieden.
Berucht werd de voordracht van de Nijmeegse neerlandicus M.A.P.C. Poelhekke uit
december 1899, getiteld Het te-kort der katholieken in de wetenschap. In deze
voordracht - die een jaar later als brochure verscheen - rekende hij zijn geloofsgenoten
hun schromelijke achterstand op wetenschappelijk gebied voor. Poelhekke weet dit
tekort aan de langdurige en stelselmatige uitsluiting van katholieken in
overheidsdiensten, maar bovenal - en hier zat de angel van zijn betoog - aan hun
geringe actieve belangstelling en participatie op wetenschappelijk terrein. (Poelhekke
1900 (1)) Met de literatuur was het al niet veel beter gesteld volgens Poelhekke.
Katholieken hadden de aansluiting met de moderne literatuur gemist, waardoor ook
op literair gebied van een achterstand sprake was. Wilden zij deze achterstand inlopen,
dan moesten in elk geval de artistieke verworvenheden van Tachtig worden erkend.
De aspecten van Tachtig die Poelhekke positief waardeerde, waren vooral de nieuwe
literaire techniek (de woordkunst) en de afrekening met verouderde literaire
conventies. De beweging van Tachtig was volgens hem niet vrij gebleven van
excessen, maar de afrekening met de retoriek erkende hij als een grote verdienste.
Poelhekke begaf zich met deze tegendraadse opvatting in eigen kring op glad ijs.
Maar hij stond niet alleen. In 1899 wees Jan Kalf in een lezing op Ons tekort in de
kunst, waarin ook hij openlijk het verzet van zijn geloofsgenoten tegen de moderne
kunst hekelde. Geestverwanten, onder wie de priester-dichter Binnewiertz, de
kunsthistorica Maria Viola en de dichter en criticus C.R. de Klerk, vielen Poelhekke
en Kalf bij. Kort voor de eeuwwisseling kregen zij toegang tot enkele bestaande
katholieke tijdschriften, waaronder De katholiek, De katholieke gids en het toch
bepaald niet progressieve Dompertje. Maar al spoedig groeide de behoefte aan een
eigen orgaan en in 1900 bundelden zij hun krachten in het maandblad Van onzen
tijd. De jongeren die in de beginjaren van dit tijdschrift het woord voerden over de
literatuur richtten hun blik doelbewust op de Tachtigers, of preciezer: op de normen
die Kloos in De nieuwe gids had geïntroduceerd en die rond 1900 als modern golden.
De literatuuropvatting van Kloos fungeerde in de kritische praktijk van Van onzen
tijd dan ook dikwijls als ijkpunt. Een gedicht moest voor alles de individuele
gemoedsgesteldheid van de dichter verbeelden en een al te opzettelijke godsdienstige
of moralistische strekking werd afgewezen. Werk van zowel geloofsgenoten als
niet-katholieke schrijvers werd veelal beoordeeld met de esthetische maatstaven van
Kloos in de hand, zij het dat uiteindelijk de levensbeschouwelijke criteria bleven
prevaleren.
Poelhekke en zijn companen wilden een literatuur die zowel katholiek als modern
was. Zij beseften dat zij om dat doel te bereiken allereerst in eigen kring begrip
moesten kweken voor het vele schone dat de literatuur van Tachtig volgens hen had
opgeleverd. Het verzet moest gebroken worden, zo benadrukte Poelhekke, immers:
‘Wie aan den weg blijft staan en alleen maar afkeurt, blijft eenzaam achter.’
(Poelhekke 1900 (2), p. 63) Ook in het katholieke dagblad Het centrum kantte hij
zich tegen het eenzijdige verzet tegen de moderne literatuur: ‘Een eerlijke litteraire
critiek toch mag niet langer voortgaan met onbewezen de
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geheele nieuwe litteratuur van de laatste vijftien jaren te negeeren, niet verzen te
bespotten, die zij waarschijnlijk niet eens voldoende gelezen heeft.’ (Poelhekke 1894)
In De katholiek kon Poelhekke in 1896 een opstel publiceren over Kloos, waarin
naast kritiek op de Tachtiger voorman vooral bewondering klinkt voor diens poëzie.5.
Poelhekke - duidelijk onder de indruk van de Tachtiger poëzie - was overtuigd van
de mogelijkheid de Tachtiger esthetica met de katholieke geloofsleer te verzoenen.
Daartoe moesten katholieken het goede dat Tachtig had opgeleverd in het eigen
levensbeschouwelijke kader integreren. Poelhekke is vooral bekend geworden als
auteur van het veelvuldig herdrukte en bewerkte schoolboek Woordkunst (1909),
een invloedrijke schoolpoëtica waarin hij voor een belangrijk deel op het kompas
van de expressieve poëtica van Kloos en het poëtisch programma van Tachtig voer.6.
Een andere jonge katholieke publicist, de priester-dichter Binnewiertz, drukte het
streven als volgt uit:
Bij de modernen gaan we luisteren naar de melodie, als voor een lied, dat
moet gezongen worden. De modernen hebben waarachtige muziek, en die
misten grootendeels de ouderen van voor 80. Zij hebben klanken en
rhythmen gevonden, vroeger onbekend. Welnu, we nemen hun noten, maar
zetten daaronder onze eigen woorden.
(Binnewiertz 1899, p. 21)
Voor de katholieke schrijvers en critici die rond 1900 aan het woord kwamen, vormde
de beweging van Tachtig een probleem. Enerzijds konden zij zich onmogelijk
verenigen met de literaire heidenen bij uitstek, anderzijds koesterden zij bewondering
voor de literaire kwaliteiten in het werk van schrijvers als Kloos en Van Deyssel en
moesten zij in eigen kring een tekort aan literaire kwaliteit onderkennen. Tachtig is
prachtig maar goddeloos, zo zou men het probleem van de katholieke jongeren in
een notendop kunnen formuleren.7.
Hoewel Poelhekke, Binnewiertz en andere katholieke jongeren duidelijk hun
reserves formuleerden waar het de Tachtiger principes betrof, gingen zij volgens hun
meer behoudende geloofsgenoten ver over de schreef in hun waardering voor Tachtig.
De eerste jaren van de twintigste eeuw werd de katholieke tijdschriftenwereld beheerst
door een tweespalt tussen vooruitstrevende jongeren en hun behoudende opponenten
die vreesden dat de jongeren met Tachtig het paard van Troje binnenhaalden. Het
optreden van de katholieke jongeren riep dan ook veel weerstand op in eigen kring.
Terwijl een aantal jongeren zich in 1900 groepeerde in Van onzen tijd, bestookte
Schaepman hen vanuit zijn eenmanstijdschrift Chronica over staatkunde en letteren
(1900-1903). Het ideaal van de jongeren - een brug te slaan tussen de moderne
woordkunst en de katholieke levensbeschouwing - achtte hij een hersenschim:
5.

6.

7.

M.A.P.C. Poelhekke, ‘De dichter Willem Kloos’. In: De katholiek, 54 (1896), pp. 236-261.
Met dit opstel opende Poelhekke zijn essaybundel Modernen. Willem Kloos, Paul Verlaine,
August Strindberg, Johannes Jörgensen, Frederik van Eeden. Nijmegen 1899.
Zie: G.J. Dorleijn, ‘Spiegel en doorgeefluik. Schoolpoëtica's in de twintigste eeuw’. In:
F.A.H. Berndsen e.a. (red.), Poëtica-onderzoek in de praktijk. Groningen 1993, pp. 115-128
en S. van den Nieuwendijk, ‘Woordkunst in het literatuuronderwijs’. In: Meesterwerk, 9
april 1997, pp. 8-16.
In protestants-christelijke literaire kringen kampte men met een vergelijkbare problematiek,
zie: Van den Akker en Dorleijn 1997.
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‘Vormen en methoden laat ik ter zijde, maar tusschen de moderne poëzie en de
katholieke kunst ligt een onoverkomelijke kloof.’ (Schaepman 1901, p. 138) Tussen
Schaepman en de katholieke jongeren is het nooit meer goed gekomen. Dat de
jongeren uiterst ambivalent stonden tegenover Tachtig ontging Schaepman. Deze
tweeslachtige houding tegenover het werk en de ideeën van de Tachtigers en tegenover
de literatuuropvattingen die vooral door Kloos in de beginjaren van De nieuwe gids
waren geformuleerd, wordt ook zichtbaar in een tweetal gedichten waarin rond 1900
positie werd bepaald ten aanzien van de Tachtiger voorman.
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Twee gedichten voor Willem Kloos
Eind 1899 verscheen in het maandblad De katholieke gids een tweetal sonnetten van
Herman van Alfen getiteld ‘Stemmingen’ en opgedragen aan Willem Kloos:
Voor Willem Kloos

Stemmingen
O Dichterkoning, die in zelfgericht
u eertijds God te noemen hebt vermeten,
doch straks de groote zoeker naar het Licht,
dan deelgenoot aan der Waarheid bron woudt heeten,
zooals een kind zijn schreden 't liefst richt
naar wat in mystisch waas meest is gezeten,
heb 'k stil aanhoord de droeve en blijde kreten
van uwe ziel uit volharmonisch dicht.
Wreedaard, nu zijn m'n bloemen, nauw voldragen
in lent van veneratie, neergesmakt
door 't eigen spel van ijdel zelfbehagen
en godsverzaking, duizendvoud vertakt.
Nu zal 'k met luider stem uw dichternaam aanklagen,
gij, dichter, die mijn bloemen hebt geknakt!

11
'k Wilde wel graag, maar 'k mag u niet vereeren,
vervloeker van wat mij het heiligst is
de Moederkerk, wier schutse 't veiligst is
voor allen, die hun zielerust begeren.
Kendet gij haar! Hoe zou uw zijn verkeren
uit de overprikkeling, die kortwijligst is
en aller geestvervoering 't ijligst is,
in onverbroken breedsterk zelfbeheeren.
O, dat gij gansch uw eigen eens kondt zijn
en trotschheid slaan in blanke deugdenkluister,
verlouterd uw droeve menschenbestaan,
hoe zou uw ziel weerglanzen van den luister
der Godheid en met woordakkoorden rein
Haar toewijden uw groote levensdaan!
(Van Alfen 1899, pp. 503-504)
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In beide gedichten van Van Alfen, een van de vele dichters in de katholieke
tijdschriften, wordt de worsteling met Tachtig goed zichtbaar. Dat Van Alfen onder
de indruk was van de poëzie van Tachtig blijkt niet alleen uit de inhoud van beide
gedichten. Ook uit de keuze voor het sonnet en de voorkeur voor de vijfvoetige jambe
blijkt de invloed van Tachtig. Voor Perk, Kloos en Verwey was het sonnet immers
de dichtvorm bij uitstek waarin de individuele zielsbewegingen van de gepassioneerde
kunstenaar tot uitdrukking konden worden gebracht. (De Jager 1996, pp. 341-345)
Ook titel, woordkeus, metaforiek en ritme van beide gedichten duiden onmiskenbaar
op moderne invloeden. De gedichten zeggen iets over het aanzien dat Kloos rond
1900 ook onder katholieke dichters genoot. De hartstocht en klankenschoonheid van
diens poëzie oefenden onmiskenbaar aantrekkingskracht uit op Van Alfen. Maar er
is niet enkel bewondering voor Kloos. Respect voor de ‘Dichterkoning’ gaat bij Van
Alfen gepaard met ferme kritiek op de hybris en godsverzaking van de dichter, die
zich eens ‘een God in 't diepst van mijn gedachten’ noemde. Hoeveel rijker zou het
zielenleven van Kloos zijn wanneer hij zijn hoofd in de schoot van de Moederkerk
zou leggen en zijn werk in Haar dienst zou stellen! De ambivalentie ten aanzien van
Kloos wordt pregnant verwoord in de eerste versregel van het tweede sonnet: ‘'k
Wilde wel graag, maar 'k mag u niet vereeren’. De poëzie van Kloos heeft voor Van
Alfen de aantrekkelijkheid van het subversieve en verbodene en is dan ook de oorzaak
van een innerlijk conflict. De vroegere ‘kinderlijke’ bewondering voor Kloos heeft
plaatsgemaakt voor teleurstelling, zo kan uit de gedichten worden opgemaakt. Zijn
bandeloosheid, trots en godsverzaking maken Kloos tot een wreedaard en een
vervloeker. In deze sonnetten is Kloos zowel de aangesprokene als de aangeklaagde.
Een vergelijkbare tweeslachtigheid spreekt uit een gedicht dat enkele jaren later
verscheen in het tijdschrift Het nieuwe dompertje en dat is ondertekend door een
zekere Zr***. Wie achter dit pseudoniem schuilgaat, heb ik niet kunnen achterhalen.
Haar eerste gedicht in het tijdschrift gaat gepaard met een korte redactionele voetnoot:
‘Deze verzen zijn geschreven door eene kloosterzuster, die geen wereldschen naam
meer draagt.’8. Haar oeuvre omvat bij mijn weten slechts een negental gedichten, die
alle verschenen in dit tijdschrift tussen 1901 en 1903. De devote poëzie van de
dichteres doet in niets denken aan de hartstochtelijke lyriek van de Tachtigers. Toch
meende zij blijkbaar het hare te moeten schrijven over Kloos, aan wie ook zij een
gedicht opdraagt.

illustratie Thijs Hoogeland

8.

Redactionele noot in Het nieuwe dompertje. Katholiek maandschrift 1 (1901), p. 32.
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Aan Willem Kloos
O! God en geesten zijn maar zware woorden,
Wier ware zin ons ganschelijk ontgaat,
Schoon wij dien duizendvoudig wisselend hoorden...
Wij weten niets, dan dat er Iets bestaat,
Waarnaar we onmachtig zelfs om 't aan te kijken,
Met breed verlangen de armen henen-reiken...
Willem Kloos, ‘Levensraadsels’
O gij, die moest erkennen: ‘'t menschelijk leven
is meer dan ijdle schijn, is meer dan stof,’
de zielestroomen, tot God zelf geheven,
drukt gij teneêr tot stille poelen, of
tot ondergrondsche beken, donker-dof,
nooit door éen zonnestraal in 't licht gedreven!
Gij zoekt, maar aan uzelven vastgebonden:
rukt ge aan dien band, dan schrijnen de oude wonden...
Ach, waarom wilt ge zoo gekluisterd zijn
en kiest ge, in steê van vreugd, zóo diepe pijn?
De harmonie van duizend wereldronden
kon sleutel worden voor uw zoekend brein!
Gij acht u ‘god in 't diepst van uw gedachten’;
gij zit ‘in 't binnenst van uw hart ten troon’;
gij laat Gods vaderliefde wachten, wachten,
die de armen uitbreidt tot den armen zoon.
Och, moog Zijn innig-teêre stem, daarbinnen
in uwe borst, dat trotsch idool verwinnen.
O God, Mijn Vader, sterke staf en steun,
waarop mijn ziele in zoet vertrouwen leun',
breid breeder steeds Uw wijd-geopende armen!
Gij, voor den g'loovige het teêrst genucht,
ach, trek die ongetoomde twijfelzucht,
dat ong'loof in Uw Goddelijk erbarmen!
(Zr*** 1902, p. 381)

Het is duidelijk dat deze ‘anonieme kloosterzuster’ in elk geval De nieuwe gids in
handen heeft gehad. De twee strofen van Kloos zijn afkomstig uit het zevende gedicht
van de achtdelige sonnettenreeks ‘Levens-raadsel’, die hij in 1900 in zijn tijdschrift
had gepubliceerd. (Kloos 1900, pp. 404-405, 452-457) Dat de dichteres de versregels
van Kloos aanhaalt, vormt op zich al een aanwijzing voor de bekendheid van het
werk van Kloos (en niet alleen van diens vroege gedichten)
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in confessionele kringen. Dat zij Kloos in de derde strofe en passant verkeerd citeert
(‘in 't binnenst van uw hart ten troon’ moet zijn ‘in 't binnenst van uw ziel ten troon’,
cursivering MS) doet daar niets aan af. De dichteres grijpt de strofen van Kloos aan
om de Tachtiger vermanend toe te spreken. Deze dichterlijke vermaning is even
vermakelijk als boeiend. Ook Zr*** levert onversneden kritiek op de hoogmoed en
het atheïsme van Kloos en op de verheerlijking van het eigen Ik van de dichter. Maar
in haar gedicht figureert hij toch vooral als een wanhopige zoeker, een twijfelaar die
de hoogste waarheid wel erkent maar die niet bereid of in staat is zich aan die waarheid
over te geven. In de laatste strofe roept de dichteres ten slotte God aan om zich ook
over Kloos te ontfermen.
Uit de gedichten van Van Alfen en Zr*** spreken bezorgdheid om het zielenheil
van Kloos, hoop op een toekomstige inkeer en vermaningen aan het adres van de
dichter. Dat Kloos een groot en zelfs onsterfelijk dichter was, stond voor beiden vast,
maar zonder een daadwerkelijke bekering ziet het er somber voor hem uit, zo laat
een criticus in 1905 weten:
Ja, waarlijk! eens zal Hij komen, om te oordeelen ook U, Kloos, die Zijn
liefde verworpen, Zijn waarheid ontkend, Zijn Christendom hebt durven
aanschenden met uw sarrenden haat en uw dreunenden vloek. Zeker, zeker,
altijd nog zien wij met tranen van heilige ontroering op naar dat ééne
Golgotha, scharen wij ons met geloof en met hoop en met liefde om het
kruis. Want daar heeft Jezus voor ons geleden en gebeden. Ook voor U,
Kloos. (Kops 1905, p. 69)

De ‘tune’ van Tachtig
De vernieuwing in de Nederlandse literatuur die de Tachtigers hadden ingeluid, is
ook aan de katholieke dichters niet onopgemerkt voorbijgegaan. Kloos zelf zal van
de dichterlijke vermaningen niet wakker hebben gelegen. Als hij al kennis heeft
genomen van de verzen in De katholieke gids of Het nieuwe dompertje - en dat lijkt
mij onwaarschijnlijk - moet hij gemeend hebben dat de katholieke dichters te weinig
literair gewicht hadden om bestreden te worden. Vanuit literair-historisch perspectief
zijn de gedichten van Van Alfen en Zr*** echter even curieus als interessant. In hun
(anti-)Kloosgedichten komt de uiterst problematische en ambivalente houding
tegenover Tachtig op een bijzondere manier tot uitdrukking.
De poëticale reflectie in de katholieke letterkundige tijdschriften werd rond 1900
grotendeels bepaald door de verschillende standpunten tegenover Tachtig, zo bleek
uit het voorgaande. Dichters van de oude stempel als Schaepman en Van Kerkhoff
moesten niets hebben van de gepassioneerde poëzie van Kloos. Op hun beurt laakten
de jongeren de retorische bombast van deze dichters en eisten zij in de poëzie - geheel
conform Tachtig - zuivere klankexpressie en originele beeldspraak. In de poëzie van
veel jongere katholieke dichters is de invloed van Tachtig duidelijk zichtbaar. De
sonnetten van de dichter Eduard Brom bijvoorbeeld - door de historicus Rogier
treffend getypeerd als ‘de allerindividueelste expressie van een eigen godsdienstig
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beleven’ (Rogier 1956, p. 400) - zijn doortrokken van het Tachtiger idioom. Ook in
de gedichten van de eerder genoemde priester-dichter Binnewiertz - een spilfiguur
onder de katholieke jongeren van

Vooys. Jaargang 18

15
1900 - klinkt het geluid van Gorter en Kloos door, zoals blijkt uit de tweede strofe
van zijn gedicht ‘Zonnegang’, dat met een Gorteriaans neologisme besluit:
Majestueus in 't bladstil middaguur,
Stond zij in hoogste lucht: één fel-wit vuur:
Wijd over de wereld heen brandde neer
Haar staar-vonkend oogengetinteleer.
(Binnewiertz 1912)

Nog lang na 1900 kan in de poëzie van een aantal katholieke dichters de echo van
Tachtig worden gehoord. Maar de verhouding van deze dichters tot Tachtig blijft
gecompliceerd. Hoewel de vormgeving, versificatie, metaforiek en woordkeus vaak
duiden op Tachtiger invloeden, kennen de meeste van deze gedichten een onverdacht
katholieke thematiek en strekking.
Modern of niet, de katholieke dichters uit de eerste decennia van de twintigste
eeuw hebben buiten hun eigen circuit geen naam gemaakt en de
literatuurgeschiedschrijving is aan hun werk dan ook goeddeels voorbijgegaan. Het
zou nog enkele jaren duren voordat dichters als Engelman en Van Duinkerken aanvankelijk aarzelend - buiten de grenzen van de zuil traden, en zij vormden in dat
opzicht uitzonderingen. In die context moeten de relativerende woorden van Godfried
Bomans begrepen worden, toen hij over de katholieke literatuur in de jaren dertig
eens opmerkte: ‘Wij zitten nu gesepareerd van de wereld een partijtje voetbal te
spelen, wat met de grote competitie in het stadion niets te maken heeft.’ (Brouwers
1998, p. 119)
Mathijs Sanders studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de
Universiteit Utrecht, met als specialisatie Moderne Nederlandse
Letterkunde. Sinds september 1997 is hij als promovendus verbonden aan
het Onderzoeksinstituut voor Geschiedenis en Cultuur van de Universiteit
Utrecht. Hij bereidt een proefschrift voor over literatuuropvattingen onder
katholieke Nederlandse schrijvers en critici tussen 1870 en 1940.
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Ga in vrede nu gedichtjes
De onmoderne Vlamingen van Het getij (1916-1924)
Arno Kuipers
De oprichting van het ‘jongerentijdschrift’ Het getij in 1916 wordt,
samen met het verschijnen van Nijhoffs eerste bundel De wandelaar,
nog vaak in een adem genoemd met het verschijnen van Music-Hall
van Paul van Ostaijen in Vlaanderen. De doorbraak van de
poëzievernieuwing in Nederland en in Vlaanderen zou min of meer
gelijktijdig hebben plaatsgevonden in dat roemruchte jaar 1916. Men
kan zich echter afvragen of er een verband was tussen het optreden
van de ‘jongeren’ in Het getij in het noorden, met Herman van den
Bergh als voornaamste ‘kosmisch-expressionistische’ dichter, en de
eerste schreden van de Vlaamse humanitair-expressionisten, van wie
Paul van Ostaijen de belangrijkste was. Om die vraag te beantwoorden
onderzocht Arno Kuipers de aanwezigheid van Vlaamse dichters en
het beeld van de Vlaamse poëzie in Het getij, vooral in de beginjaren
van het tijdschrift.
De eerste Vlaamse dichter die men in Het getij van 1916 aantreft, is Marcel van de
Velde. Een relatief onbekende naam, ook in Vlaamse literatuurgeschiedenissen.
Naspeuringen in onder meer de Encyclopedie van de Vlaamse beweging leverden
echter het gegeven op dat deze Van de Velde een Vlaams ‘activist’ was. Bij dichtende
Vlaamse activisten denkt men in eerste instantie meestal aan Paul van Ostaijen en
Wies Moens. Activisten waren immers die radicale en jonge flaminganten die tijdens
de Eerste Wereldoorlog in België de zijde kozen van de Duitse bezetter om culturele
rechten te verkrijgen die de Fransgezinde Belgische regering nooit wilde verlenen.
Een niet onbelangrijk kenmerk van het activisme was dat het vooral werd gedragen
door de jongeren van die tijd, waardoor het, ook in de letterkunde, een
generatieconflict veroorzaakte. Meer nog dan alleen een politieke stellingname
representeerde het activisme daardoor een nieuwe geesteshouding. Paul van Ostaijen
heeft aan die uitstraling van het activisme niet weinig bijgedragen: ‘Door hetzelfde
idealisme bezield als Wies Moens, Gaston Burssens en Herman Vos heeft Van
Ostaijen het Vlaams nationalisme en de Grootnederlandse idee verdedigd in verzen
en artikelen [...] die in activistische bladen zijn verschenen’, schrijft Paul Hadermann
in Nederlandse literatuur, een geschiedenis (p. 603). Veel meer dan bijvoorbeeld
Wies Moens gaf Van Ostaijen uitdrukking aan de geestelijke omwenteling die het
activisme ook veroorzaakte in Vlaanderen. ‘Elke jongere is een aktivist’ schreef Van
Ostaijen op programmatische toon in 1916 in het jongerentijdschrift De goedendag,
terwijl de meeste Vlaamse auteurs van de oudere generatie, zoals August Vermeijlen,
Karel van de Woestijne en Herman Teirlinck, passivist bleven. De passivisten
schortten elke vorm van Vlaamse taalstrijd op tot na het einde van de oorlog. De
literaire activisten, met Van Ostaijen voorop, vormden rond 1916 de avant-garde
van de Vlaamse letteren. Vanuit hun nieuwe geesteshouding ontstond in navolging
van de Duitse letteren het ‘humanitair-expressionisme’ in Vlaanderen.
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Oubolligheid in een nieuwe tijd
Tegen de achtergrond van deze Vlaamse ontwikkelingen rond 1916 zou men kunnen
vermoeden, door de combinatie van de begrippen ‘Vlaams’, ‘activist’ en ‘poëzie’,
dat er ‘iets expressionistisch’ aan de hand moet zijn met die onbekende Marcel van
de Velde. Bovendien verscheen een gedicht van zijn hand dus al in 1916 in Het getij:
het tijdschrift van de vernieuwingsgezinde jongeren in Nederland. Die bijna
verontrustende combinatie van een misschien vergeten Vlaamse vernieuwer en de
bron van het modernisme in Nederland maken nieuwsgierig naar dat gedicht van
Marcel van de Velde. Slaat men de eerste jaargang van Het getij echter open op de
betreffende pagina, dan zal bij eerste indruk al elke verwachting omtrent Vlaamse
poëzievernieuwing in Het getij de kop worden ingedrukt. Een indruk die nog wordt
versterkt door de context van de andere gedichten die aan het gedicht van Van de
Velde voorafgaan. Het vers van Van de Velde volgt namelijk op twee gedichten van
bekendere namen. Op pagina 98 van de eerste jaargang staat in de rubriek ‘Verzen’
het ‘Bel canto’ van Herman van den Bergh, het eerste gedicht dat hij aan Het getij
bijdroeg (maar dat hij niet opnam in De boog - zijn eerste bundel uit 1917) en dat
was opgedragen aan zijn kunstbroeder van die tijd, Martin Per-
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mys (pseudoniem van M.J. Premsela). Na ‘Bel canto’ van Van den Bergh volgt het
‘O! hoor de klokken...’ van Permys, opgedragen aan Van den Bergh. Van deze twee
gedichten en hun onderlinge verband wordt in de monografieën en studies over Het
getij wel melding gemaakt. Aan het laatste gedicht in de afdeling ‘Verzen’, dat van
Marcel van de Velde, wordt echter geen woord besteed. (Titselaer 1987, p. 5) Dat is
niet zo verwonderlijk als men dat gedicht met de titel ‘Sancta Maria’ leest:
Ick hebbe mi nu stille
Overgegevene
Aan Mariaes wille...
Lijne, ranke,
Lelieblanke,
Heilige Mariën,
Schoone, fijne,
Eêle, reine,
Wil mi nu gebiën.
Laet mi 'et goede doene;
Laet mi min plichten doene;
Ick hebbe mi toch stille
Overgegevene
Aan Doe, Dì wille...
(In: Het getij 1 (1916), p. 99)

De eerste indruk die de lezer van nu bij dit vers ondergaat is vermoedelijk ongeveer
als de mijne: verbazing dat dit nog in 1916 kon verschijnen, en dan nog wel in Het
getij. Het riekt ernstig naar katholieke oubolligheid. Het lijkt op een slechte imitatie
van een imitatie, in dat pseudo-middelnederlands dat in Vlaanderen in navolging van
het West-Vlaams idioom van Guido Gezelle enige tijd populair was. De Vlaamse
dichter

Titelpagina van Het Getij

Karel van den Oever publiceerde in 1911 bijvoorbeeld Godvruchtige maenrijmen,
een hele bundel met dergelijk ‘Middelnederlands’ werk.
Gezien het geciteerde vers lijkt het me wel duidelijk dat de Vlaamse activist Marcel
van de Velde niet een soort vroege verkenner van het Vlaamse expressionisme in
Nederland kan zijn geweest. Marcel van de Velde was vermoedelijk een
amateuristische passant zoals ze in elk tijdschrift wel eens voorbijkomen. Maar in
1917 is het alweer raak, dan publiceert Marcel van de Velde maar liefst vier verzen
in Het getij, waaronder dit ‘Bede’:
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Vader almachtig
Maak mij toch
Krachtig
Ik die ben trachtig
Levens
Lang.
Vader algoede,
Maak mij toch
Vroede,
Gij, o mij hoede
Strevens
Lang.
(In: Het getij 2 (1917), p. 168)

Het wordt er niet beter op, Marcel van de Velde lijkt wel een vaste contribuant aan
Het getij te zijn. Maar is dat nou zo verbazingwekkend? Er ontstaat een ander
perspectief als we niet uitgaan van het standaardbeeld van Het getij als hét
vernieuwende orgaan van rond 1916. Die vermeende status is tenslotte al door velen
gerelativeerd. Bijvoorbeeld door Anbeek die de toekomstige lezer van Het getij in
zijn literatuurgeschiedenis als volgt waarschuwde: ‘Wie het tijdschrift Het getij voor
het eerst in handen neemt, wacht een kleine teleurstelling: het blad dat zo'n
sleutelpositie in de vernieuwingsbeweging inneemt, ziet eruit als een veredeld
schoolblaadje.’ (Anbeek 1991, p. 113) En als je het dan opendoet wordt het alleen
nog maar erger, zou je kunnen aanvullen, gezien verzen als die van Marcel van de
Velde. En zelfs Kurpershoek-Scherft geeft in haar proefschrift uit 1956 toe dat de
eerste nummers van Het getij niet zoveel voorstelden: ‘De eerste afleveringen werden
gevuld met traditionele, vaak sentimentele, of ethisch bespiegelende stof. Zonder
enig bezwaar hadden de medewerkers ook in De Beweging of elders kunnen
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publiceren, - mits men de geesteskinderen van hun zwakke talentjes had aanvaard.’
(Kurpershoek-Scherft 1956, p. 93) En even verderop zegt zij: ‘Maar “dichters” als
Joh. Schwencke, Willem Bech, G.H. Priem. G. de Graaf, H.J. van Sody, Aert Aartsen,
Marcel v.d. Velde, Felix Alberda, T. Reve, Henri v.d. Weg - waren even zovele
waardeloze figuren voor het forum onzer literatuur.’(Kurpershoek-Scherft 1956, p.
94) Ook al kun je met dergelijke evaluatieve opmerkingen anno 2000 eigenlijk
nauwelijks meer aankomen, helemaal oneens ben ik het niet met Kurpershoek-Scherft.
Alleen: zo blijft er wel heel weinig over van het beeld van Het getij als hét
vernieuwende tijdschrift van 1916.

Vlaamsch-activistische-politieke propaganda
Gezien de relativerende opmerkingen van onderzoekers als Anbeek zou men kunnen
veronderstellen dat de verzen van Marcel van de Velde deel uitmaken van de wat
warrige beginperiode van Het getij, waarin het modernisme nog niet echt kon kiemen
omdat bijvoorbeeld Herman van den Bergh pas later lid van de redactie werd.1.
Bovendien is bekend dat het prille Getij en de voorloper van Het getij, De stroom,
ontstonden in een protestants-christelijke, of protestants-christelijk georiënteerde
jongerenverenigingscultuur. Dat houdt natuurlijk niet automatisch in dat die literaire
cultuur niet modern zou kunnen zijn. Bekend is echter uit bijvoorbeeld het proefschrift
van Kraan over het christelijke Ons tijdschrift (Kraan 1962) en uit een recentere
publicatie van Van den Akker en Dorleijn over het literaire leven in
protestants-christelijke kringen (Van den Akker en Dorleijn 1997), dat het debat over
literatuuropvattingen in die verzuilde wereld tot ver in de jaren tien draaide om het
al dan niet accepteren van de esthetische vernieuwingen van de Tachtigers. Men was
daar vermoedelijk nog niet echt toe aan de stap voorbij Tachtig. Maar bovenal lijkt
in de beginperiode van Het getij de rol van Ernst Groenevelt belangrijk. In de
beginjaren van Het getij was deze jonge dichter - en niet Herman van den Bergh de voornaamste redacteur. En een literaire vernieuwer was Groenevelt volgens de
1.

Anbeek heeft de relativering van het ‘1916’-beeld in de recente bewerking van zijn
literatuurgeschiedenis (1999) overigens nog een stap verder gezet. Hoofdstuk zes heet daar
niet meer ‘“De sprong in het duister.” “1916” in de Nederlandse literatuur,’ maar: ‘Aarzelende
avant-garde. “1916” in de Nederlandse literatuur.’
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overlevering niet, eerder een vervelende dwarsligger die de wél
vernieuwend-georiënteerden in Het getij belemmerde waar hij kon. (Titselaer 1987,
p. 2) Zeer waarschijnlijk komt dus Ernst Groenevelt de twijfelachtige eer toe de
verantwoordelijkheid te dragen voor de verzen van die obscure Vlaming Marcel van
de Velde in Het getij.
Dat vermoeden wordt versterkt door een recensie van de hand van Groenevelt in
Den gulden winckel. In 1919 recenseert Groenevelt daar namelijk de eerste bundel
van Marcel van de Velde, Eerstelingetjes, waarin onder andere ook de bovengeciteerde
verzen zijn opgenomen. (Van de Velde 1918) Groenevelt begint zijn recensie op een
verrassende wijze:
Dit alles is van een naïveteit van verdacht allooi. Hier schuilt veel meer
zelfbewustheid dan men van Eerstelingetjes gemeenlijk veronderstelt. Dat
is niet echt. Deze letterkundige uit Brugge in Vlaanderen doet alsof hij
lief kinderlijk zoo maar versjes zingt, zooals Gezelle dat deed of bij ons
in Holland soms Reddingius. Maar op de keper beschouwd is Marcel een
heele mijnheer, die als letterkundige uit Brugge in Vlaanderen hier een
pose aanneemt. Holland is echter te nuchter om er zoo maar in te vliegen.
(Groenevelt 1919, p. 187)
Groenevelt lijkt de poëzie van Marcel van de Velde niet veel soeps te vinden. De
hypothese dat Groenevelt Marcel van de Velde Het getij had binnengesluisd komt
zo weer op losse schroeven te staan. Maar als je goed leest, dan blijkt dat Groenevelts
bozige toon niet voortspruit uit zijn oordeel over de kwaliteit van de versjes, maar
dat die voortkomt uit ergernis over Van de Veldes politieke activiteiten, inderdaad:
dat o zo revolutionaire activisme:
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Er is een verdacht tintje aan dezen eenvoud. Het bleek dat deze letterkundige in de
allereerste plaats hier in Holland het vlaamsch activisme kwam propageeren. En
dat gebeurde zoo onschuldig-weg. In dit bundeltje kunt u ook weer onder tal van
heusch heel lieve versjes het addertje zien schuilen. Tusschen allerlei geprevel in b.v
dit:

Weg met Havere
Weg met die staten doen knechten!
Die vechten Weg met regeering
doen vechten, Met hovennering
Weg met die staten Weg met de kroon
die knechten - Het volk ten troon.
(Ibidem)

‘Havere’ is Le Havre, tijdens de Eerste Wereldoorlog zetel van de Belgische regering
in ballingschap en onder de Vlaamse activisten het symbool van het gehate belgicisme.
Volgens Groenevelt is een dergelijk revolutionair engagement niet acceptabel, ook
niet als het alleen een literaire vorm krijgt: ‘Met deze en dergelijke vooropgezette
Vlaamsch-activistische-politieke propaganda heeft Marcel het hier in Holland
verspeeld. Hij heeft zich daarin gevangen gegeven. En met zijn “vaderlijken vriend”
René de Clercq en zijn mede-dichter Karel van den Oever is hij als het vogeltje in
het kooitje.’ (Ibidem)
Groenevelt was in het Nederland van 1919 allesbehalve een uitzondering in zijn
afwijzing van het Vlaamse activisme. Ui een andere recensie van Van de Veldes
Eerstelingetjes klinkt een soortgelijk geluid. Joannes Reddingius is in De nieuwe
gids best positief over de gedichten van Van de Velde, maar even negatief als
Groenevelt over het activisme: ‘Jammer dat deze dichter hier en daar activistische
bevliegingen krijgt en René de Clercq (in zijn verzen) in 't klein nadoet.’ (Reddingius
1919, p. 632)

Als weder vrede heerschen zal...
De rol van De Clercq, waar zo misprijzend over wordt gesproken, is in dit verband
niet onbelangrijk. René de Clercq was tot ongeveer halverwege 1917 een
buitengewoon populaire dichter, in Vlaanderen en in Nederland. Misschien zelfs wel
vooral in Nederland.2. Hij bewoog zich ondermeer in de kringen van de voorname
Vlaamse auteurs van het ooit baanbrekende Van nu en straks (1893-1894/1896-1901)
zoals Karel van de Woestijne, Cyriel Buysse, August Vermeijlen en Stijn Streuvels,
maar koos als een van de weinigen van die generatie voor het activisme, hetgeen, in
Nederland althans, tot langdurige literaire uitsluiting leidde. René de Clercq maakte
zijn ontwikkeling van loyale Belg tot activist door in Nederland. De Clercq vluchtte
al in 1914 naar het noorden en werd daar redacteur van het tijdschrift voor ballingen
De Vlaamsche stem. In de kolommen van dat blad kan men volgen hoe De Clercq
overgaat tot het activisme, maar wel een activisme op afstand. Marcel van de Velde
2.

Zie over de positie van René de Clercq in Nederland: Wiljan van den Akker en Gillis Dorleijn
1999, p. 191-2 10. 3.
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werkte ook mee aan De Vlaamsche stem en bevond zich ook al vanaf 1914 in
Nederland. Hij was dus wel activist en ‘letterkundige’, maar stond in Nederland zeer
ver af van de ontwikkelingen in Vlaanderen, waar Van Ostaijen zijn eerste stappen
zette in de richting van het humanitair-expressionisme.
Tot aan zijn keuze voor het activisme was René de Clercq ook in Het getij niet
onpopulair. Minder dan twee jaar voor zijn uithaal naar Marcel van de Velde als
De-Clercq-naloper schreef Groenevelt over De Clercqs verhaal-in-verzen Terwe
nog:
Onze Vlaamsche dichters hebben zich wel populair weten te maken in
Holland! Een tweede druk van dit ‘Verhaal in verzen’ van de Clercq. Met
dit keurig gebonden en rijk versierd bundeltje maakte ik met genoegen
weder kennis. Vooral daar waar even het verhaal wordt losgelaten treft
menig mooi versje. [..] Een echt typisch Vlaamsch boekje, dit Terwe, van
De Clercq! (Groenevelt 1917, p. 23)
Maar anderhalf jaar later is de waardering voor dichters als René de Clercq verdampt
(een generatiegenoot van René de Clercq, Richard de Cneudt, deelde hetzelfde lot).
Ook Marcel van de Veldes Eerstelingetjes worden afgewezen vanwege het
activistische engagement. Was dat er niet, dan zou Groenevelt positiever zijn geweest,
want die vrolijke versjes vindt hij toch wel erg mooi:
Gelukkig is hij [Marcel van de Velde, AK] nog heel jong en aan die
onbevangen jeugd heeft hij toch nog heel gave liedjes te danken. Dat
vogeltje in zijn kooitje b.v. [...] Zulke speelsche liedjes zijn er
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meer in zijn bundeltje. En daarin betoont hij zich een goed leerling van
René de Clercq, toen deze nog dichter was. [...] Waarlijk: deze politieke
jongeling heeft mooie, zeer devote liedjes geschreven. Wij willen zijn jeugd
in aanmerking nemen en bedenken onder welke invloed deze
knaap-literator heeft geleefd, om hem veel te vergeven. Nu alles
langzamerhand wel weer rustig zal worden en met de jaren ook Marcel
een beetje bij zal komen van zijn jeugdigen overmoed, kunnen wij van hem
later mooie versjes verwachten. (Groenevelt 1919, p. 187)
Het activisme wordt Van de Velde vanwege zijn jeugdige overmoed vergeven. De
Groenevelt-kritiek ondersteunt uiteindelijk toch de hypothese dat het vooral deze
redacteur moet zijn geweest die de onmoderne gedichten van Van de Velde plaatste.
Nog sterker wordt dat vermoeden als Groenevelt Van de Veldes verzen blijkt te
confronteren met ander contemporain werk:
Te midden van zooveel ‘knap’ werk en gespierde verzen die toch vooral
Cosmisch moeten zijn, is dit dichtbundeltje als een zuiver blond kindje.
En zóó is zelfs deze stameling na te zeggen:
Ga in vrede nu gedichtjes
En ontsteek in d'herten lichtjes.
(Groenevelt 1919, p. 188)

Groenevelt lijkt zich met Van de Velde af te zetten tegen modernere tendensen in
Het getij; die opmerking over gespierde en kosmische verzen is waarschijnlijk een
sneer naar Herman van den Bergh.
Behalve dat Groenevelt literatuurpolitiek bedrijft aan de hand van de onbekende
Van de Velde, valt op hoe expliciet buiten-literaire motieven worden gebruikt ter
beoordeling van poëzie. Van de Velde wordt rond 1918 immers eerst de maat genomen
in het positiespel tussen activisme en passivisme, alvorens zijn poëzie wordt
besproken. Dergelijke politieke motieven liggen misschien wel ten grondslag aan de
selectie van Vlaamse dichters in Het getij in en vlak na de Eerste Wereldoorlog. De
enige Vlaming naast Van de Velde die tussen 1916 en 1921 nog met poëzie optreedt
in Het getij is Fritz Francken, allesbehalve een vernieuwende expressionist, maar
ook zeker geen activist. In 1918 verschijnen van hem vier gedichten in Het getij,
waaronder dit ‘Als weder vrede...’:
Als weder vrede heerschen zal....
kanongeblaf of hoorngeschal
niet langer over de aarde loeit,
als 't vlas weer langs den Yzer bloeit,
als àl de wonden zijn geheeld,
en 't kind weer met zijn vader speelt,
als ieder graf een kransken draagt,
en niemand meer van honger klaagt,
als van de beiaards 't oude lied
gevleugeld door de luchten schiet,
dan...
- Heer, vergeef me want ik weet
geen blijf meer met mijn stijgende leed!
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(Francken 1918, p. 284)

De ondertekening van deze oorlogsverzen luidt ‘Belgisch front, 1918’. Fritz Francken
was een van de zogenaamde Frontdichters, of ‘dichters-uit-de-loopgraven’. Musschoot
schrijft over deze dichters: ‘Het is karakteristiek voor het werk van Fritz Francken
en van zijn generatiegenoten die aan het front streden en dichtten, dat ze na de oorlog
geen aansluiting vonden bij enige eigentijdse stroming of richting. Geen van hen is
overgegaan tot het expressionisme, het “jongste streven” der jongeren.’ (Musschoot
1988, p. 262)
Eigenlijk is dat nog wel het meest opvallende aan de Vlaamse verzen in Het getij
van vóór 1920: het ouderwetse karakter van deze... tja wat zijn het eigenlijk,
gelegenheidsverzen? Anbeek merkt op dat door de dichters van Het getij slechts
sporadisch wordt verwezen naar de Eerste Wereldoorlog of naar de buiten-literaire
wereld in het algemeen. (Anbeek 1991, p. 121) Bij en in het werk van de twee
Vlamingen Van de Velde en Francken speelt de buiten-literaire werkelijkheid juist
een hoofdrol, al was het alleen maar vanwege hun positie in de
activismepassivisme-tegenstelling. Als Anbeeks stelling echter wordt beperkt tot de
meest modernistische dichters van Het getij, Van den Bergh en De Vries, dan ben
ik het toch met hem eens, want het zou dan betekenen dat de modernistische tendensen
in Het getij zich verwijderen van de oorlogsinvloed - of dat die invloed juist op een
abstracter niveau wordt verwerkt. Die andere belangrijke Getij-dichter van het begin,
Permys,
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constateert zelfs expliciet dat literatuur die direct over de oorlog gaat altijd een literaire
stap terug lijkt te zetten. In 1917 bespreekt ook Permys werk van René de Clercq,
de tweede druk van diens De Vlasgaard; een landelijk tafereel in verzen. Het herinnert
hem aan De Clercqs hoogtijdagen en enigszins somber merkt hij op:
Onverklaarbaar doch onloochenbaar is het verschijnsel dat oorlogsboeken
het niet halen bij het-in-vredestijd-voortgebrachte. Voorbeelden
Verhaeren's Ailes Rouges, Maeterlincks Débris, Rostand's Poèmes de
souvenir, enz. Ook de Clercq's Zware Kroon, de Noodhoorn en losse, in
de ‘Toorts’ verschenen gedichten. Amechtig. En wèl, dunkt ons, omdat de
dichter banaliteit en cliché vermijdende, in rhetoriek en overstelping
vervalt. (Permys 1917, p. 95)
Ook de verzen van Marcel van de Velde herinneren meer aan een literaire periode
van (ver) voor De nieuwe gids dan dat er iets nieuws in wordt aangekondigd.

Vlaamse participatie
Sicking merkt in zijn artikel over ‘De doorbraak van de generatie van 1918’ op dat
‘De Vlamingen’ niet geheel en al afwezig waren in Het getij, maar hij bedoelt dan
waarschijnlijk niet Vlamingen als Fritz Francken en Marcel van de Velde. (Sicking
1993, pp. 97-119) Hij doelt op de wél modernistische Vlamingen als Paul van Ostaijen
en Wies Moens. Hun namen duiken pas na 1920 op in Het getij. Door de invloed
van Theo van Doesburg, die zelf vanaf de zesde jaargang zijn ‘Revue der Avantgarde’
schrijft, komt er ook aandacht voor het buitenlandse avant-gardisme en mogen
buitenlandse zegslieden verslag doen van de ontwikkelingen in den vreemde. Zo
schrijft beeldend kunstenaar Jos. Leonard vanaf 1921 zijn ‘Brief uit Vlaanderen’,
waarin voor het eerst de naam van Van Ostaijen valt in Het getij. Van Ostaijen stuurt
later een open brief aan Het getij over Leonards kritiek op zijn Bezette stad (1921).
Maar het is maar de vraag of Leonards rubriek veel invloed heeft gehad in Nederland.
Sicking merkt op dat Van Doesburgs radicale avant-gardisme ook in Het getij weinig
impact had en het is de vraag of niet ook het Vlaamse expressionisme in 1921 te
wezensvreemd was om echt een levendige rol te spelen in Het getij. Leonards rubriek
over Vlamingen had misschien een te sterk intern-Vlaams karakter. Het is bovendien
opvallend dat Het getij meer ruimte gaat scheppen voor de moderne Vlaamse poëzie
als deze ook in andere Nederlands periodieken naam begint te maken. Dat is vooral
het geval in De stem van Dirk Coster. Dorleijn heeft erop gewezen dat Paul van
Ostaijen pas echt bekend werd in Nederland toen Stem-leider Dirk Coster zich met
hem ging bemoeien.3. Van Ostaijen publiceerde in Het getij geen poëzie, zijn
humanitair-expressionistische navolger Wies Moens wel. Eind 1922 publiceert Moens
een gedicht in Het getij en in 1923 werkt hij nog enkele keren mee. Hij werkte toen
echter ook al mee aan De stem en het katholieke De beiaard. De kringen rond het
katholieke jongerentijdschrift Roeping zijn misschien ook van invloed geweest. Het
3.

Dorleijn, Gillis, ‘Daarginds kent men u door Coster! Paul van Ostaijen in het Nederlandse
literaire veld’. In: Patrick Peeters en Erik Spinoy (red.), 1997. Zie ook J.J. Oversteegen 1969,
p. 99.
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lijkt immers niet toevallig dat Wies Moens ongeveer gelijktijdig met de
jong-katholieken Henri Bruning en Albert Kuyle in Het getij opduikt. Het zou kunnen
dat wat de modernste Vlaamse poëzie betreft Het getij eerder een volgende dan een
leidende rol speelde. En daarbij kan nog worden opgemerkt dat als door de
Getij-redactie zelf initiatieven worden genomen ten opzichte van Vlaams werk, dan
voornamelijk Ernst Groenevelt daarbij de hoofdrol moet hebben gespeeld. In de
zomer van 1922 pleegde Groenevelt een coup in de redactie van Het getij en werd
hij de enige redacteur. (Titselaer 1987, p. 14) Pas daarna verschijnt er meer Vlaamse
poëzie in Het getij, maar Groenevelt richtte zijn aandacht allesbehalve exclusief op
het Vlaamse expressionisme. Prompt na de coup verschijnt er namelijk ook weer een
gedicht van Marcel van de Velde. Later wordt Van de Velde zelfs opgenomen in de
lijst van medewerkers. De literair-historisch gezien belangrijkste dichter en redacteur
van Het getij, Herman van den Bergh, lijkt zich niet met de Vlaamse participatie te
hebben bemoeid. Groenevelt des te meer.
Hoe dan ook: van 1916 tot 1921 verscheen alleen Vlaamse poëzie in Het getij die
zich ver verwijderde van wat er in de poëzie van Vlaanderen aan vernieuwends
gaande was. Alleen al daarom is het onzinnig om de oprichting van Het getij, de
eerste bundel van Nijhoff én de eerste bundel van Van Ostaijen in één adem onder
de noemer ‘1916’ te brengen. De enige Vlaamse poëzie kwam in Het getij van
1916-1921 van Vlamingen die zich zelfs fysiek buiten het centrum
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van de Vlaamse ontwikkelingen bevonden. Ná 1921 kwam er wel aandacht voor de
modernste Vlaamse poëzie, maar de kloof tussen het modernisme van Het getij en
het expressionisme van de Vlamingen bleef groot. In de laatste jaren van het Getij
volgde het blad hoogstens indirect de moderne Vlaamse poëzie, die in De stem en
in Roeping (en later De gemeenschap) meer thuis was.
Fritz Francken en Marcel van de Velde hebben in Nederland nauwelijks poëzie
gepubliceerd buiten Het getij, in elk geval zeker niet in De stem of Roeping. Van
Fritz Francken werd tijdens het interbellum in Nederland weinig meer vernomen.
Van Marcel van de Velde wel, zij het niet als dichter. Hij ontwikkelde zich als
beeldend kunstenaar, boekhandelaar en corrector en had in die hoedanigheid nog
wel contacten met bekende auteurs als Slauerhoff en Lehning. Via een curieuze
omweg langs theosofie en communisme zou hij uiteindelijk in de collaboratie verzeild
raken.4.
Arno Kuipers studeerde Nederlands aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Hij is nu als 010 verbonden aan het Onderzoekinstituut voor geschiedenis
en cultuur van de Universiteit Utrecht. Hij werkt daar aan een proefschrift
over de rol van de Vlaamse poëzie in Nederland in de jaren 1900-1940.
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Column
De klap in het gezicht
Gert den Toom
In zijn columns voor de VPRO-gids voegt Arnon Grunberg bijna iedere week een
naam toe aan zijn persoonlijke dodenlijst. Na het verschijnen van haar bundel Het
geheim van de schrijver mocht wat hem betreft ook Renate Dorrestein aan de aarde
worden toevertrouwd. Grunberg citeert en fileert slechts deze ene passage uit het
boek: ‘Een goede roman heeft per definitie een ongrijpbaar element van je ne sais
quoi in zich, een zekere organische magie waarop de mens niet vermag de vinger te
leggen.’
De nietszeggendheid van deze woorden is, paradoxaal genoeg, veelzeggend.
Dorresteins boek is een ‘handboek voor beginnende schrijvers’. De studie van het
ambacht van schrijver was lange tijd vooral een thema voor literatuurwetenschappers.
De laatste jaren zijn het auteurs zelf die hun ervaring met de technieken van
compositie, constructie, perspectief en stijl, willen delen met jonge schrijvers. Bekende
voorbeelden zijn Amos Oz (Zo beginnen verhalen), Mario Vargas Llosa (Aan een
jonge schrijver) en de Italiaanse Vincenzo Cerami (Consigli a un giovane scrittore).
Ik voel mij door die boeken aangesproken, omdat ik mijzelf, na publicatie van een
roman en een aantal verhalen en essays, als een jonge schrijver beschouw. Raad kan
ik altijd gebruiken, zeker van iemand die mijn respect heeft afgedwongen. Als je een
waardige komedie kunt schrijven over Auschwitz (Cerami, La vita è bella), dan weet
je wat schrijven is. Tegelijkertijd sta ik zeer ambigu tegenover dergelijke boeken.
Want ik ben er niet van overtuigd dat je literatuur leert schrijven door er een handboek
op na te slaan. De vraag of je literatuur kunt leren schrijven, is al zo oud als de weg
naar Rome, en het opmerkelijke is dat de vier genoemde boeken haar niet eenduidig
met ‘ja’ beantwoorden.
Ik kon mij tijdens het lezen van Het geheim van de schrijver niet aan de indruk
onttrekken dat ik meedeinde op een golfslag, op een maatschappelijke onderstroom
die door het land van de letteren spoelt. Er is in de recensies van de genoemde
schrijvershandboeken vaker op gewezen dat de schrijvers als ‘ervaringsdeskundigen’
spreken. Dat is het positieve perspectief op de zaak. Je zou ook kunnen opmerken
dat de schrijvers zich lijken te willen verantwoorden, publiekelijk willen ontkennen
dat zij anders zijn. Dat daarbij de nadruk komt te liggen op de ambachtelijke kant
van het schrijven, ligt voor de hand, want over de methoden en technieken van de
schrijver kun je spreken als over het bakken van brood en het schilderen van een
deur. Zo geven de handboeken het gevoel dat het schrijverschap, net als alle andere
ambachten, te leren is. Het grote publiek wil de rationaliteit, de maakbaarheid inzien
van wat het niet begrijpt. Het wil niet meer geloven dat een schrijver een verhaal
‘zomaar’ kan verzinnen. Het moet autobiografisch zijn of verklaard kunnen worden
uit de techniek. Een handboek zoals dat van Dorrestein haakt schaamteloos in op
zowel de vraag naar autobiografie als naar het bewijs van vakmanschap.
Het is opvallend dat de handboeken, door zich te concentreren op het ambacht,
alle hun best doen om te benadrukken dat begrippen als ‘de roeping tot het
schrijverschap’, ‘bevlogenheid’ en ‘talent’ romantisch en nauwelijks van toepassing
zijn. Ook Dorrestein lijkt vooral te willen onderstrepen dat de schrijver een sterveling
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als alle anderen is, die gewoon van negen tot vijf op kantoor zit. De belastingbetaler
hoeft zich dus geen zorgen te maken. Maar terwijl zij zich verliest in de schoolse
uitleg van vertelperspectieven en manipulaties van tijd en plaats, laat ook zij zonder
uitzondering op de beslissende momenten ruimte voor de Deus ex machina die de
ene keer ‘bezieling’, de andere keer ‘inzicht’ en de derde keer ‘inspiratie’ genoemd
wordt. Meerder keren ontsnapt Dorrestein door de achterdeur op het moment dat ze
de vermeende ‘geheimen’ zou moeten ontraadselen - zie het door Grunberg gewraakte
citaat. Zo houdt ook zij het aura van de onnavolgbare, wijze en sensibele schrijver
in stand.
Alle ambachtelijkheid ten spijt blijkt steeds opnieuw dat de literatuur zich
uiteindelijk onttrekt aan alles wat je erover op schrift kan stellen. Dorrestein schrijft
dan ook tot besluit van haar boek: ‘In feite is er maar íén regel, en die luidt dat er
geen regels zijn.’ Vargas Llosa doelt op hetzelfde wanneer hij in Aan een jonge
schrijver zegt: ‘Julio Cortázar
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ging er de laatste jaren van zijn leven prat op “steeds slechter” te gaan schrijven. Hij
bedoelde daarmee dat hij zich, om in zijn verhalen en romans uit te drukken wat hij
wilde, genoodzaakt voelde te zoeken naar uitdrukkingsvormen die steeds meer
afweken van de heersende vorm, de genius van de taal uit te dagen en te proberen
de taal ritmes, regels, vervormingen en vocabulaires op te leggen, zodat zijn proza
met meer geloofwaardigheid de personages of gebeurtenissen die hij verzon kon
weergeven.’
Het gevaar dat in een boek als Het geheim van de schrijver schuilt, is dat het juist
bevestigt wat Vargas Llosa de ‘heersende vorm’ noemt. Door de nadruk te leggen
op de methoden en technieken en te pleiten voor de traditionele, realistische roman
met een begin en een eind, een karakterontwikkeling en een dramatisch conflict, lijkt
er nog maar één soort roman te bestaan, die bovendien nog eenvoudig in elkaar te
zetten is. Alle ongrijpbare elementen die van creatief schrijven literatuur maken,
lijken van tafel te zijn geveegd omdat zij niet rationeel te verklaren zijn.
Zo ontstaat er een regime in het land der letteren dat vergelijkbaar is met dat van
Hollywood in de film. Veel hedendaagse literatuur zal technisch van goede kwaliteit
zijn, maar tegelijkertijd eenvormig, voorspelbaar en al vergeten voordat ze uitgelezen
is. Recentelijk typeerde Jeroen Vullings deze ontwikkeling als ‘De triomf van de
middelmaat’. In een artikel in Vrij Nederland constateert hij in zijn kritische praktijk
al bijzonder veel van dergelijk maakwerk tegen te komen. De ene na de andere
uitgeverij brengt makkelijk weglezende, op specifieke doelgroepen gericht proza uit,
dat precies volgens de regels in elkaar is gezet. Leeftijdsgebonden problematiek op
het gebied van relaties, identiteit en vergankelijkheid, beschreven in een herkenbare,
hedendaagse context verkoopt goed. Schrijvers als Karel Glastra van loon, Anna
Enquist, Pauline Slot en Kees van Beijnum zijn stuk voor stuk kassuccessen.
Maar hoezeer deze auteurs de regels en wetten ook in acht nemen, hun fictie is
volkomen rimpelloos. Het overschrijdt de grenzen van de dagelijkse realiteit niet
meer, het vermaakt veel meer dan het verontrust. De lezers kunnen rustig gaan slapen.
De nieuwe schrijvers anderzijds willen vooral glamourous en sexy zijn; het ‘schrijver
zijn’ is voor velen van hen een doel op zich. En de eenvoudigste wijze waarop dat
doel bereikt kan worden, is gehoorzamen aan de heersende vorm en meedeinen op
de maatschappelijke onderstroom. Op dat moment verdwijnt de literatuur uit beeld.
De hele tijd dat ik de handboeken las en er over schreef, voelde ik mij een leerling
tussen meesters, en ineens schoot mij de volgende zen-anekdote te binnen:
Een leerling-monnik komt bij zijn zenmeester en doet zijn beklag. Hij zegt:
‘Meester, ik verblijf nu al twintig jaar in dit klooster. Ik mediteer iedere dag, ik doe
mijn werk met volle aandacht, verzorg de dieren met liefde, maak het eten altijd met
toewijding klaar. Maar ondanks alles, ondanks dat ik dit nu al twintig jaar doe, heb
ik nog steeds geen verlichting bereikt. Wat moet ik doen?’ Waarop de meester hem
een klap in het gezicht geeft.
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Brandende kwesties
Enkele beschouwingen bij de nieuwe literatuurgeschiedenis
Arie Jan Gelderblom en Anne Marie Musschoot
In 2006 zal de nieuwe literatuurgeschiedenis in de boekhandels verschijnen. Dit
toekomstige standaardwerk zal bestaan uit zeven delen die tezamen vanuit een nieuw
perspectief de ontwikkeling van de literatuur door de eeuwen heen verhalen. Ingebed
in de cultuur wordt de literatuur van veel zijden belicht. In dit artikel stippen de twee
hoofdredacteuren van de nieuwe literatuurgeschiedenis enkele problemen aan die
zij zijn tegengekomen bij het werken aan de opzet van dit magnum opus: brandende
kwesties. Daarnaast geven zij een schets van de ontwikkelingen binnen de
literatuurgeschiedschrijving tot op heden. Een tipje van de sluier die voor de nieuwe
literatuurgeschiedenis hangt, wordt opgelicht.

Van Knuvelder tot nu
De nieuwe literatuurgeschiedenis heeft nog geen naam, maar zal wellicht naam
maken: het ziet er immers naar uit dat ze in velerlei opzichten zal verschillen van
wat vroeger werd geschreven. Na het overzicht van Knuvelder, nu veertig jaar geleden
- toen nog het werk van één man, wat in onze tijd van vergaande specialisatie een
onmogelijke opgave lijkt te zijn geworden - is er een duidelijke lacune ontstaan in
de literaire geschiedschrijving. In de jaren zestig werd de toon gezet door Merlyn,
het New Criticism en het structuralisme. Men had geen oog meer voor de bredere
historische context; alle aandacht ging uit naar de analyse van het individuele literaire
werk en naar de studie van algemene eigenschappen van literatuur. Het was het
tijdperk waarin in het structuralisme vanuit Frankrijk werd aangegeven dat de auteur
dood was, of althans niet belangrijk. En degenen die nog theoretiseerden over
literatuurgeschiedschrijving, kwamen tot de teleurstellende conclusie dat het misschien
wel zou moeten, maar niet meer kon. De omtrekken van het literaire veld waren te
diffuus geworden, de canon had alle vanzelfsprekendheid verloren, en men
beschouwde het samenspel van de verschillende soorten context - institutioneel,
sociaal, economisch, politiek - waarbinnen de literatuur functioneert als zodanig
ingewikkeld, dat er pas na jaren van gericht onderzoek iets gezegd zou mogen worden
over de historische ontwikkeling van als literatuur beschouwde teksten. Bovendien
zou zo'n literatuurgeschiedenis noodzakelijkerwijs een narratieve structuur vertonen:
een bedenkelijke eigenschap in de postmoderne jaren zeventig en tachtig die het
grote verhaal als een verdacht ideologisch instrument opvatten.
Vandaag liggen de kaarten alweer helemaal anders. De literatuurgeschiedschrijving
in de Nederlanden is terug van weggeweest. Ton Anbeek gaf in 1990 een deeloverzicht
uit: De geschiedenis van de Nederlandse literatuur tussen 1885 en 1985 (de vijfde,
geheel herziene druk draagt ook een nieuwe titel: Geschiedenis van de literatuur in
Nederland, 1885-1985) en in 1993 werkte een hele ploeg neerlandici samen aan het
‘postmodern’ genoemde patchwork Nederlandse literatuur, een geschiedenis (kortweg
NLG). Deze NLG is een verkoopsucces geworden en heeft in onze streken de discussie
over literatuurgeschiedschrijving doen oplaaien. Bovendien begon men vanuit het
buitenland interesse te tonen voor het werk van Vlaamse en Nederlandse auteurs en
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de letterkundige traditie waarin zij wortelen. Zo bracht de Parijse uitgever Fayard in
1999 een ruim 900 bladzijden tellende Histoire de la littérature néerlandaise uit,
geschreven door een aantal deskundigen die ook aan de NLG hadden meegewerkt.

Nieuwe opvattingen
Deze proeven laten zien dat er nieuwe normen, nieuwe ideeën en nieuwe concepten
zijn ontstaan op het gebied van de Nederlandse literatuurgeschiedschrijving. Anbeek
bijvoorbeeld, combineert in zijn overzicht de lijn van de poëticale ontwikkelingen
met de receptiegeschiedenis én de tekstanalyse. En inmiddels is er natuurlijk ook het
toonaangevende werk van Frits van Oostrom, die ervan uitgaat dat de literatuur van
de Middeleeuwen bepaald is door het milieu en de bredere context van de
maatschappij waarin ze is
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ontstaan. Bij Herman Pleij is de accentverschuiving nog duidelijker: de literaire tekst
fungeert hier, net als andere, niet-literaire teksten, als uitdrukking van een tijdsbeeld.
Wat bovendien opvalt bij de auteurs van deze ‘cultuurhistorische wending’, maar
evenzeer bij Anbeek, is dat hun literatuurgeschiedenis een verhalend karakter heeft
gekregen. Hun visie op de geschiedenis is - geheel in overeenstemming met de
narratieve richting in de historiografie zoals die in Nederland wordt vertegenwoordigd
door Frank Ankersmit - een verhaal, een bedachte constructie, een als zodanig
aangewezen ‘mogelijke’ presentatie van de werkelijkheid. De laat twintigste-eeuwse
wetenschapper heeft immers geen ‘harde’ waarheidspretenties meer; hij gaat ervan
uit dat wij ons een voorstelling kunnen maken van de werkelijkheid maar dat wij
deze nooit helemaal kunnen weergeven, laat staan dat wij ‘de’ waarheid zouden
kunnen achterhalen. Maar in plaats van het narratieve werk dan maar helemaal op
te geven, voelt men nu weer de uitdaging van een synthetiserende visie, hoe voorlopig
of deconstrueerbaar die ook zal zijn.
In de nieuwe literatuurgeschiedenis, die de stem van een hele generatie zal laten
horen, zal men de weerslag van al die verschuivingen kunnen zien. Er wordt ook een
nieuwe schrijfformule gehanteerd: om de negen auteurs heen zitten vier groepen van
samen zesentwintig adviseurs die geen zware methodologische debatten met elkaar
voeren maar een klankbord vormen, een discussiegroep waarin ‘de nieuwe problemen’
kunnen worden besproken. Hoe moet worden geselecteerd als men niet meer een
exhaustief beeld wil ophangen van alles wat er werd geschreven? Hoe kan worden
aangegeven dat literatuur in een cultuurhistorische context is ingebed en dus mede
een antwoord is op wat gebeurt in de maatschappij? Hoe kan duidelijk worden
gemaakt dat de betekenis van het literaire werk mee wordt bepaald door allerlei
bemiddelende instanties en instituties? Zonder bij dat alles de literaire tekst zelf uit
het oog te verliezen.
Er zijn nog veel meer ‘nieuwe’ aandachtspunten die problemen met zich
meebrengen. Zo is daar bijvoorbeeld de vraag in hoeverre de ‘buitenlandse’ literatuur
in beeld moet worden gebracht. Niet alleen de Afrikaanse, de Surinaamse en de
Caraïbische, maar ook de literatuur van en over Nederlands-Indië en Belgisch-Congo.
Zo ook de literatuur in het Noorden van het Nederlandse taalgebied: de Friese, en in
het Zuiden: de Franstalige. En wat te doen met de neoLatijnse literatuur uit de
Renaissance en de periode daarna? Hierover werd al in grote lijnen afgesproken dat
deze buitenlandse literatuur alleen wordt besproken voor zover er sprake is geweest
van interactie met het dominante systeem van de Nederlandstalige letterkunde in de
Lage Landen. Ook voor de kinder- en jeugdliteratuur is mutatis mutandis een
dergelijke afspraak gemaakt: die wordt behandeld wanneer er duidelijke raakpunten
en overlappingen zijn met de literaire ‘teksten voor grote mensen’. Het laatste woord
hierover is echter nog niet gesproken: de concrete uitwerking van deze keuzes moet
nog verder worden besproken in de vier deel- of perioderedacties.
In verband met de nieuwe aandachtspunten en de problematiek daaromtrent is ook
de genderkwestie zeer interessant te noemen, aangezien niet voor alle periodes
evenveel vooronderzoek voorhanden is. Inmiddels opent het lopend onderzoek de
blik op tal van schrijvende vrouwen uit het verleden en hun onderlinge netwerken.
Het onderzoek roept de vraag op hoe en wanneer vroegere literatuurhistorici erin
geslaagd zijn hen uit het literaire pantheon weg te werken. Hiermee houdt de
canonkwestie natuurlijk rechtstreeks verband. Ook die canon is immers een
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constructie, berust op afspraken. Deze kan dus steeds worden bijgesteld, bijvoorbeeld
aan de hand van de ‘vrouwelijke’ visie of aan de hand van een nieuwe, meer
uitgebreide dwarsdoorsnede, die laat zien hoe veel méér er aan de hand was dan wat
is doorgegeven naar een volgende eeuw (zie bijvoorbeeld de studie van Jacqueline
Bel over het fin de siècle van de negentiende eeuw).

Veranderingen en verschuivingen in de canon
Er zijn verder terugkerende motieven of vragen die in de voorbereidende discussies
telkens weer opduiken, zoals de steeds veranderende positie van de kunstenaar in de
maatschappij. Een ander motief is een genre als het essay, dat ‘ergens’ is ontstaan
maar waarnaar nog niet veel apart vooronderzoek verricht is. Het essay lijkt in de
loop van de twintigste eeuw de positie te veroveren van spreekbuis van een
intellectuele elite; de stijgende grafiek van het belang van het essaygenre contrasteert
scherp met de afnemende importantie
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van het toneel als literair medium met brede maatschappelijke uitstraling. Was in de
zeventiende eeuw de tragedie (naast het epos) het belangrijkste literaire genre, in de
tegenwoordige tijd wordt het toneel als podiumkunst nauwelijks meer betrokken in
het denken over de literaire canon. Ook al is er binnen het kader van het project
weinig ruimte voor nieuw onderzoek om zulke kwesties tot op de bodem uit te zoeken,
het is belangrijk dat grote en kleine verschuivingen binnen het literaire veld worden
opgemerkt en beschreven.

De scharnieren in de literatuurgeschiedenis
Knuvelder liet in zijn tweede deel de periode van de ‘achttiende eeuw’ al beginnen
in 1669, met de oprichting van het classicistisch georiënteerde Amsterdamse
kunstgenootschap Nil volentibus arduum. Dit is een mooi voorbeeld van
periode-afbakening op basis van een literaire vernieuwing. Iets vergelijkbaars gebeurt
later met de bewegingen van de Tachtigers en de Vijftigers, die steevast worden
gepresenteerd als vernieuwende cesuren in de geschiedenis. Het heeft iets
overzichtelijks en het maakt van de literatuurgeschiedenis een aaneenschakeling van
grote sprongen voorwaarts. Maar het nadeel springt eveneens in het oog: de
continuïteit van het beschrevene wordt onderbroken. De literatuur die tijdens en na
de jaren van vernieuwing op eerdere tradities voortbouwt en - vaak met veel succes
bij het traditioneel behoudzuchtige publiek - gelezen blijft, komt in een soort historisch
luchtledig terecht. ‘Nabloeiers’ of ‘traditionalisten’ zijn de enigszins sneue termen
die dan altijd worden gebruikt, bijvoorbeeld na 1669 voor dichters als Jan Luyken
en Joan Antonides van der Goes die zich blijven oriënteren op de lyrische voorbeelden
van Hooft en Vondel, of in de jaren 1950 voor populaire vertellers als Jan Mens en
Willy Corsari. Laatstgenoemden hebben in geen enkel opzicht deel aan het
wereldbeeld van Reve, Hermans of Lucebert, die ieder op hun eigen wijze getuigden
van een veranderde levensvisie.
De auteurs van de nieuwe literatuurgeschiedenis willen zich bij de indeling van
hun perioden slechts spaarzaam van het vernieuwingscriterium bedienen. Natuurlijk
krijgt wat vernieuwend is de nodige aandacht, maar daarnaast wordt getoond wat
gelijk blijft en zich niet schoksgewijs, maar juist geleidelijk ontwikkelt. Verandering
komt meestal niet abrupt tot stand, en vindt plaats in een bedding van continuïteit.
Wat een latere analytische blik uiteenrafelt en bij opeenvolgende perioden
onderbrengt, hoort voor de tijdgenoot bijeen in het ongedeelde heden. De nieuwe
literatuurgeschiedenis wil liever de gelijktijdigheid van het ongelijktijdige
demonstreren dan een abstract periodenpatroon van vernieuwingen aan het materiaal
opleggen. Vandaar dat de verdeling van de stof over de zeven delen een globale
indeling in eeuwen toont, en niet is gekoppeld aan benamingen van een artistieke
periode. De overgangen en scharnieren zijn vervolgens een technische kwestie, die
heel wat besprekingen en afspraken tussen de auteurs zelf vergt. Tussen de
verschillende delen zullen overbruggingen - in de discussies dikwijls ‘zwaluwstaarten’
genoemd - moeten laten zien dat de gehanteerde opsplitsing in eeuwen niet
noodzakelijkerwijze een letterkundig breukmoment impliceert. Integendeel: die
overgangen zijn vaak glijdend, zoals bijvoorbeeld de geschiedenis van de Tachtigers

Vooys. Jaargang 18

toont. Deze beweging vormt juist de band tussen de negentiende en de twintigste
eeuw. In deel vijf (de negentiende eeuw) komen ze aan de orde als uitvloeisel van
de Romantiek; in deel zes (de eerste helft van de twintigste eeuw) treden ze nogmaals
op, nu als wegbereiders. Ook de Negentigers of de groep rond het tijdschrift Van Nu
en Straks in het Zuiden vormen zo'n zwaluwstaart tussen twee boekdelen.

Noord en Zuid
Een punt van grote aandacht vormt de interactie tussen het Noorden en het Zuiden
van ons taalgebied. Aangezien het de bedoeling is de hele geschiedenis van de
literatuur in de Nederlanden te beschrijven, kan men er niet omheen die
Noord-Zuidsamenhang, met alle gelijkenissen en verschillen die zich in de loop der
eeuwen hebben gemanifesteerd, in beeld te brengen. Voor de mediëvist, zelfs voor
de renaissancist, vormt dat geen probleem: hij kan werken met kernen, met zich
verplaatsende culturele centra. Na de val van Antwerpen in 1585 en de definitieve
politieke scheiding van de Nederlanden wordt dat natuurlijk anders. Er ontstaan
aanzienlijke historische en culturele verschillen die een ‘uniforme’
mentaliteitsgeschiedenis in de weg staan. De korte gezamenlijke geschiedenis in het
Koninkrijk der Nederlanden onder Willem 1

Vooys. Jaargang 18

31
heeft daar niets aan veranderd. Maar daartegenover staat ook dat diezelfde historische
ontwikkeling telkens weer een behoefte aan wederzijdse contacten laat zien, zelfs in
perioden van bestuurlijke scheiding.
Er zijn verschillende oplossingen mogelijk. De meest voor de hand liggende is
het probleem uit de weg te gaan door deelgeschiedenissen te schrijven en Noord en
Zuid apart te behandelen: die traditie is in Vlaanderen ontstaan omdat daar inderdaad
een aparte, sterk aan de Franse cultuur gelieerde literatuur tot stand is gekomen. In
de ‘grote’ literatuurgeschiedenissen - Te Winkel, Kaiff, Knuvelder - werd het
probleem opgelost door aparte hoofdstukken te schrijven over het Zuiden, waarbij
vooral opvalt dat deze laatste wel eens het karakter kregen van een aanhangsel. Die
appendix-functie van de Zuidelijke hoofdstukken levert natuurlijk, bekeken vanuit
het Noordelijke standpunt, een beeld op dat de illusie wekt volledigheid na te streven
en zelfs gerechtigheid te laten geschieden ten aanzien van het Zuidelijke broertje of
zusje. Toch is deze aanpak - het centrum versus de periferie - niet over de hele lijn
vol te houden. Ze impliceert namelijk een dominantie van de Noordelijke blik, met
alle blikvernauwing die daaraan inherent is. De bredere visie, die de literatuur wil
zien in haar inbedding in een cultuurhistorische context, vergt evenwel een
supranationale blik die de literatuur ook beschouwt in haar Europese context, tegen
de achtergrond van de internationale literaire stromingen.
Laten we een concreet voorbeeld nemen. In de ‘nieuwe Beweging’ die het
modernisme in de Nederlanden introduceert, hebben Van Doesburg en Van Ostaijen
een vergelijkbare en grensverleggende rol gespeeld. Ook al is er geen direct contact
geweest
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tussen die twee vernieuwers, toch is het zinvol hun opvattingen over ‘de nieuwe
beelding’ en ‘de ideoplastiek’ met elkaar in verband te brengen: ze vormen de
uitdrukking van hetzelfde verschijnsel in literatuur én plastische kunsten.
Probleemloos is deze vorm van vervlechting niet: ze vergt van de onderzoeker een
inventief combinatievermogen dat hem tevens behoedt voor te vergaande integratie
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(waar geen directe interactie is) of onbekommerd annexionisme (waar de periferie
een eigen leven leidt).
Een ander voorbeeld kan dit nog verduidelijken. In de literatuurgeschiedenis van
Anbeek, die de Vlaamse literatuur niet behandelt, wordt gesteld dat het symbolisme
in Nederland geen ‘echte’ vertegenwoordigers heeft gehad (behalve misschien
Verwey). Betrekt men in het historische beeld echter ook het Zuiden, dan kan men
nauwelijk voorbijgaan aan de
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poëzie en het proza van Karel van de Woestijne, wiens werk zijn wortels heeft in het
Franse symbolisme. En dan is het verder niet zo moeilijk ook te wijzen op de poëticale
gelijkenissen tussen Van de Woestijne enerzijds en Gorter, Leopold en Boutens
anderzijds, natuurlijk rekening houdend met alle verschillen waardoor deze vier
individuele dichters zich van elkaar onderscheiden. In dezelfde periode kan het beeld
van het naturalisme in Nederland wat worden bijgesteld als men ook het naturalisme
van het Zuiden, met als belangrijkste vertegenwoordigers Buysse en Streuvels,
bekijkt. Dan kan onder meer worden opgemerkt dat de ‘sociale’ variant van het
naturalisme - nu vrijwel beperkt tot Heijermans - niet zo'n geïsoleerd fenomeen is
en dat de dominante in Nederland (met het type van de overgevoelige, decadente
held en heldin) wellicht niet zo uniek of typisch Nederlands is: dezelfde studie van
pathologische gevallen komt ook voor bij Buysse. En zo kan een meer combinerende
blik over en weer heel wat nieuwe, misschien zelfs verrassende inzichten opleveren.
Tot slot nog een laatste voorbeeld om de voordelen van een breder perspectief te
illustreren. Als we nagaan hoe de romantiek zich heeft gemanifesteerd in de
Nederlanden (later dan elders in Europa), dan zien we dat twee figuren zich zowat
gelijktijdig profileren als romantische individuen: Gezelle en Multatuli. Ze breken
in poëticaal opzicht door alle grenzen heen en onttrekken zich aan alle regels. Beiden
hebben het pad geëffend voor nieuwe literatuuropvattingen die pas veel later ingang
hebben gevonden en beiden waren heel internationaal georiënteerd, ofschoon Gezelle
paradoxalerwijze in politiek opzicht uiterst conservatief en particularistisch was. Zou
het niet zinvol zijn Gezelle en Multatuli, als zijnde bij uitstek romantische figuren,
met elkaar te vergelijken? En ook: Gezelle te zien als voorloper van Gorter? Of nog
een ander ‘breder’ poëticaal verband: in puur poëticale termen kan men de
vernieuwing van de Tachtigers zien als een verlate doorbraak van de expressieve
literatuuropvatting die reeds aan het begin van de negentiende eeuw werd
geïntroduceerd door de Engelse romantici.

Besluit
Bovenstaande kwesties laten zien dat het heel verrijkend kan zijn de ontwikkeling
in Noord en Zuid, met alle technische moeilijkheden die de ‘decalages’ in de tijd
meebrengen, toch waar dit mogelijk is, op elkaar te betrekken en ze ook in verband
te brengen met de bredere, Europese cultuurhistorische verschuivingen. Het is
natuurlijk niet helemaal toevallig dat de nieuwe literatuurgeschiedenis in deze tijd
van Europese eenwording de literatuur van de Lage Landen presenteert als een
samenhangend geheel, in een historische ontwikkeling, binnen een ruimer Europees
kader. Ook andere taalgebieden kiezen in toenemende mate bij hun literaire
geschiedschrijving een supranationale blik. Zonder de internationale ontwikkelingen
zijn de afzonderlijke literaturen ondenkbaar. Anderzijds, zonder de afzonderlijke
stemmen klinkt er geen Europees concert. Vanuit onze beide landen, maar ook vanuit
elders in ons werelddeel - zie het hedendaagse buitenlandse succes van Vlaamse en
Nederlandse schrijvers, zie de hierboven genoemde Histoire van Fayard - wordt de
literaire geschiedenis van ons taalgebied steeds meer als een geheel beschouwd, niet
fundamenteel gespleten door het verloop van de huidige rijksgrens tussen Nederland
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en België. Het beschrijven, verzorgen en cultiveren van die literaire erfenis is een
taak voor het eigen taalgebied, ten behoeve van het eigen taalgebied dat deel uitmaakt
van een gemeenschappelijke Europese cultuur.
Anne Marie Musschoot is verbonden aan de Universiteit Gent. Arie Jan
Gelderblom is verbonden aan de Universiteit Utrecht. Zij zijn de
hoofdredacteuren van de nieuwe literatuurgeschiedenis.
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Duo
Decimo
Wat weet Els nou van het internet
(En wat weet Van den Brink van vrouwen?)
De hoofdpersoon in H.M. van den Brinks roman Hart van glas is projectontwikkelaar
Erik Loeff. Deze Erik Loeff wil tussen Amsterdam en Utrecht een zeer gewaagd,
want bijna geheel glazen, multifunctioneel complex bouwen in een nieuwe woonwijk,
als een stad in een stad. Tussen die bedrijvigheid door valt hij voor een mysterieuze
vrouw, genaamd Julia - meer weet hij niet van haar, en de lezer ook niet. Het spreekt
vanzelf dat hij aan Julia vervolgens meer aandacht besteedt dan goed is voor zijn
hart van glas.
Op een gegeven moment ontvangt Loeff een soort dreigbrief met de volgende
boodschap: ‘HOU ERMEE OP. LAAT HAAR MET RUST VOOR ER
ONGELUKKEN VAN KOMEN.’ Enige formele karakteristieken van de brief worden
via de ogen van Loeff gegeven: ‘Grijze letters, uit een ouderwetse dot-matrixprinter,
zoals je ze op geen kantoor meer vindt, maar soms nog wel bij mensen thuis met een
bejaard model computer.’ Ook het papier wordt vanuit Loeffs optiek beschreven:
het gaat om ‘een merkwaardige lichtblauwe enveloppe, zo een die je in een versierd
doosje krijgt, met bijbehorend briefpapier en een lintje erom, een setje schrijfpapier
voor mensen die eigenlijk nooit brieven schrijven.’ Een tijd later is er weer zo'n brief,
weer ‘in de vage letters van de stippelprinter’. Deze begint met ‘REMEMBER BILL’
(bedoeld is Clinton). Onderaan de brief staat als een postscriptum: ‘ZOEK MAAR
EENS OP WAT GLASWAAN IS’. Erik Loeff laat zijn bezorgde, punctuele en
liefhebbende secretaresse Els de volgende dag op kantoor informatie vergaren over
glaswaan: ‘Zoek eens op wat glaswaan is. Op internet of zo’. Els volgt Loeffs
instructie, als altijd, stipt op: ‘Binnen twee minuten is ze terug met een antwoord,
een keurig velletje, haarscherp geprint.’ Els past als personage goed in deze roman,
die gesitueerd is in het huidige, overvolle, gedigitaliseerde tijdsgewricht. De informatie
die Els zo snel weet te presenteren, is de volgende: ‘Glaswaan. Nerveuze aandoening
waarbij de patiënt zich inbeeldt van glas te zijn en bij het stoten tegen voorwerpen
of personen in scherven te zullen breken. Komt regelmatig voor in psychiatrische
literatuur van vóór het midden van de negentiende eeuw. Werd beschouwd als een
van de vormen van (→) melancholie, een teveel aan zwarte gal. Bekende lijders aan
glaswaan waren volgens de overlevering de Franse koning (→) Karel VI en de
Nederlandse dichter en geleerde Caspar (→) Barlaeus. De glaswaan wordt
tegenwoordig niet meer als een zelfstandig ziektebeeld beschouwd en ook aan de
juistheid van de historische gegevens bestaat gerede twijfel. In de recente Nederlandse
letterkunde komt glaswaan voor bij de dichter Gerrit (→) Achterberg en de dichter
en kunsthistoricus Jan (→) Emmens.’ Dankzij deze informatie voelt Loeff zich niet
meer bedreigd. Wat het dreigement beduidt in de roman, is een onderwerp dat ik hier
verder niet bespreek. De vraag hoe de informatie over glaswaan werkelijk verkregen
werd, intrigeert me hier meer, omdat ik nog nooit eerder iets las over Achterberg als
glaswaanzinnige.
Sinds kort kan ik dit soort handelingen van personages thuis on line nabootsen
met een vers geïnstalleerde computer. Maar voor ik mij als een virtuele Els hoefde
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te vermommen, zag ik al nadere inlichtingen achterin de roman. Uit angst voor een
reputatie als die van Diekstra of Van Dis wachten Nederlandse romanschrijvers (als
ik mag generaliseren) zich tegenwoordig voor het citeren zonder bronvermelding;
of het is in een poging geleerd te doen, dan wel twijfel te zaaien over de al dan niet
fictionele aard van hun romans. Zie bijvoorbeeld De passievrucht van Karel Glastra
van Loon (‘Verantwoording en woord van dank’). Ook Hart van glas bevat een
‘Verantwoording’ en daarin staat te lezen: ‘De psychiater A.J. Lameijn schreef over
glaswaan het uitvoerige artikel “Wie is van glas” (in: Een psychiatrisch verleden,
Utrecht, 1981).’
Wat betreft de bronnen waaraan zij hun informatie ontlenen, bestaat er dus een
contrast tussen het personage Els en haar auteur Van den Brink. Van den Brink weet
hier heel fraai zijn fictie de schijn van realisme en actualiteit te geven. Hij laat zijn
hedendaagse personages gebruik maken van
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moderne informatie- en communicatie-technologie; ook de gsm wordt nadrukkelijk
en herhaaldelijk (en zelfs in de auto) ter hand genomen in de roman; personages
spreken voice mail in en luisteren die af. Maar Van den Brink zelf, als hun auteur,
heeft in ieder geval het op papier gedrukte artikel van Lameijn gelezen. Uit het feit
dat hij Loeff regelmatig hetzelfde nummer op z'n gsm laat intoetsen, zou je af kunnen
leiden dat Van den Brink zelf niet zo'n ding heeft, of een heel ouderwetse, nog zonder
voorkeuzenummers of andere geheugenfuncties.
Aardig is het te zien dat in onze moderne literatuur het omgekeerde ook voorkomt.
In de roman In Babylon van Marcel Möring komt bij mijn weten geen enkele computer
voor, ook niet in de opgetaste huisraad. Maar in de ‘Verantwoording’ is een lijst
opgenomen van de acht belangrijkste internetbronnen die Möring heeft gebruikt bij
het schrijven van zijn roman.
Glaswaan is een verschijnsel waar de papieren naslagwerken die ik bij de hand
heb, niets over zeggen (Van Dale, ENSI, de Grote Winkler Prins encyclopedie, Sesam
encyclopedie, WNT). Een korte zoektocht (wel wat langer dan die van Els) op het
internet, leverde mij geen gegevens over glaswaan op, laat staan die waarmee Els
voor de dag kwam. De zoekmachines die ik erom vroeg, presenteerden me slechts
een schier onuitputtelijke voorraad glaswanden. Ik laat in het midden of dat iets over
mij of over Els zegt.
Het artikel van Lameijn is veel rijker aan gegevens. Het verscheen in 1982 onder
de titel ‘Wie is van glas? Notities over de geschiedenis van een waan’ in: J.M.W.
Binneveld e.a., Een psychiatrisch verleden; uit de geschiedenis van de psychiatrie
(en een jaar eerder in een gestencild symposiumverslag waar Van den Brink naar
verwijst). Het artikel is inderdaad uitvoerig; het beslaat bijna veertig bladzijden. Als
motto fungeren enkele regels van Gerrit Achterberg. Ze zijn ontleend aan het gedicht
‘Glas’: ‘Ik ben van zoveel glas / dat elke harde stem / een steen is en een barst.’ In
de opening van het artikel citeert Lameijn vervolgens een autobiografische noot uit
Jan Emmens' Gedichten en aforismen: ‘7/8 mrt. Wakker geworden met bewustzijn
dat ik uitsluitend uit vlees en gebroken ribben bestond. Misschien toch een
vooruitgang vergeleken bij een paar jaar geleden in Spanje toen ik het gevoel had
van glas te zijn en in duizend scherven te zijn gebroken.’ Dergelijke voorstellingen
spelen een rol in glaswaan. Een variant is aardewerkwaan: de ervaring dat je zo
breekbaar bent als aardewerk. Het gevoel van breekbaarheid is een belangrijke
ervaring in glaswaan, niet de doorzichtigheid, zoals de naam glaswaan zou kunnen
suggereren. Lameijn schrijft verder: ‘Vóór 1850 wemelt het van de gevallen van
aardewerk- en glaswaan. Zij behoren tot de meest bekende voorbeelden uit een reeks
van partiële waanzinsvormen, waarover men zich in de lange traditie van het
verzamelbegrip melancholie steeds opnieuw heeft gebogen.’ Daarna volgt een
uitgebreide opsomming van (veronderstelde) lijders aan aardewerk- en glaswaan,
inclusief de door Els getraceerde Karel VI en Caspar Barleus. En: ‘Na 1850, wanneer
de geneesheren werkelijk het krankzinnigenwezen binnendringen en hun
onderzoeksstijl zo fundamenteel veranderen dat specialistische kennis noodzakelijk
wordt, lezen we echter niets meer van dien aard.’
Hoewel Lameijn zijn betoog plaatst onder een motto dat is ontleend aan Achterberg,
rept hij verder in het geheel niet over deze dichter, laat staan dat hij suggereert dat
deze aan glaswaan zou hebben geleden. Achterbergs dichterlijke referentie aan
ervaringen die lijken op die van de glaswaanzinnige, is volgens mij ook van een
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ander kaliber dan (auto)biografische aantekeningen zoals die van Emmens.
Achterbergs gedicht handelt niet echt over zijn psychische toestand. Het gedicht
beschrijft een metaforische toestand van een ik-figuur die volledig in dienst staat van
het reproduceren van zijn verloren geliefde: ‘Ik moet u spiegelen’, luidt de regel
volgend op het door Lameijn geciteerde fragment.
Het is Els, die - naar ik aanneem op gezag van Van den Brink - onder het lemma
‘glaswaan’ een encyclopedie-achtig artikel gecompileerd heeft uit materiaal dat ze
als het ware binnen twee minuten cursorisch lezen tegenkwam in Lameijns artikel.
Els - en niet Lameijn - rekent Achterberg zo tot de glaswaanlijders uit de laatste tijd.
Els - en niet Van den
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Brink - loopt het gevaar in de voetsporen van Van Dis te treden.
Arme Els, ze komt in deze roman toch al niet zo indrukwekkend uit de verf. Ik
vermoed dan ook dat dat aftandse matrixprintertje van haar is, net als dat sullige
briefpapier. Het contrast tussen de haarscherpe uitdraai op het werk en de grijzige
tekst uit haar huisprinter is te groot om toevallig te zijn. Arme Els, die wel een beetje
verliefd is op haar baas; die zijn huisadres kent en dus de ongeadresseerde
dreigbrieven persoonlijk kan hebben afgeleverd. Arme Els, die geen achternaam
heeft, en die waarschijnlijk jaloers is op de ranke Julia. Maar wat heeft zij Loeff te
bieden? Arme Els, die tot Loeffs verrassing Nescio blijkt te lezen (‘Sinds wanneer
lees jij Nescio?’), maar dan wel ‘Met de boekenclub’, door Loeff ‘leesclub’ genoemd.
Els wordt zeer stereotiep neergezet: een goede maar uiteindelijk wat domme
secretaresse, ‘een stevige vrouw. Niet dik, maar lang en stevig.’
Haar rivale wordt overigens zo mogelijk nog clichématiger ge(re)presenteerd.
Julia is geheimzinnig, heeft ook al geen achternaam, zit strak in haar lichaam. (Het
staat er echt, bij de beschrijving van het ‘Moeiteloos’ paren op de chauffeurszetel
van nota bene een sportauto: ‘Ze trekt hem over zich heen en hij heeft niet eens tijd
om zich voor zijn dikke buik te schamen die op haar strakke lichaam neerdaalt, want
dan is hij al bij haar binnen.’ In De passievrucht van Karel Glastra van Loon gebeurt
het, ook origineel, in een Renaultje 5, zij het op de passagiersstoel.) Het lijkt of Julia
‘een klein beetje boven de grond zweeft terwijl ze loopt’, ze is donkerharig (inclusief
het oriëntalistische vooroordeel: ‘een van haar grootouders of overgrootouders zou
Indisch geweest kunnen zijn’), ze scheurt onverantwoord hard rond in een ‘laag
model auto, iets sportiefs met te veel achterlichten’, en ze is enigszins onbereikbaar
(Loeff bestaat het zich als een Romeo voor te stellen wanneer hij haar balkon zoekt
aan het flatgebouw) en onberekenbaar. Wanneer ze zegt: ‘Je kunt niet meer komen’,
vraagt Loeff zich een bladzij verder af: ‘Verhoogt ze de inzet of [...] is het nu echt
afgelopen?’ Welnee, nog geen twintig pagina's later belt hij Julia weer, ‘Die gewoon
opneemt. Die doet of er niets gebeurd is’ en later beleven ze nog enkele zalige dagen
in Barcelona waar hij haar alle cultuurschatten laat zien en oesters leert eten.
Van den Brink maakt het wel bont met zijn vrouwelijke personages. Ik denk dat
Julia even weinig van het internet weet als Els. En arme Els is voor haar internetbedrog
overgeleverd aan de ICT kennis van haar auteur: de weergave van de doorverwijzingen
in haar uitdraai over glaswaan zou internetter zijn geweest in de vorm van hyperlinks,
dus niet ‘een van de vormen van (→) melancholie’, maar: ‘een van de vormen van
melancholie’, het laatste woord liefst in een ander kleurtje, minder grijs.
Fabian R. W Stolk

Ik wil dat mensen in mijn liedjes iets herkennen. Ik wil aan hen iets
geven wat ze mooi vinden.
Eind negentiende eeuw trok de Limburgse Peel vele gelukzoekers die de onontgonnen
zandgronden van de streek trachtten te cultiveren. De streek oefende daarbij ook zijn
aantrekkingskracht uit op verscheidene randfiguren. De eenogige Christiaan Hesen
was zo'n outlaw. Hij schopte het zelfs tot legende: vele verhalen over deze ‘Ruwe
Hesen’ deden de ronde. Zo zou hij door hemzelf opgegraven karkassen van dode
varkens opeten, had hij altijd sporen pruimtabak langs zijn mond lopen en zou hij
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zelfs zo vies zijn dat hij zijn eigen drinkwaterput als latrine gebruikte. Hij waste zich
nooit en dat hij slechts één oog had was te wijten aan een verwaarloosde zweer.
Hesen werden daarnaast paranormale gaven toegedicht; mensen uit het dorp kwamen
bij hem om bloedingen te laten stelpen en pijn en kwalen te laten ‘wegbidden’. De
leden van de band Rowwen Hèze wisten aanvankelijk niet veel van het bestaan van
de onaangepaste Peelbewoner. Ze kozen de naam Rowwen Hèze voor hun groep
vanwege de mooie klank ervan.
De muziek van Rowwen Hèze is in zijn diversiteit even uniek als de man naar wie
de groep zich noemde. De muzikale stijl van Rowwen Hèze is namelijk een amalgaam
van de Amerikaanse Tex-Mex-muziek die in Texas ontstond na een kruisbestuiving
tussen Oost-Europese en Mexicaanse
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immigrantenmuziek, Limburgse hoempa- en fanfaremuziek en Ierse folk zoals die
door The Pogues gemaakt werd. In een documentaire voor de NPS, ‘Van America
helemaal naar Amerika’, is te zien hoe de Limburgers op zoek gaan naar hun
Amerikaanse muzikale wortels. Ze spelen met de Tex-Mex-broers Flaco en Santiago
Jiminez en treden op voor afstammelingen van Duitse immigranten. Die laatsten
krijgen de tranen in de ogen als Rowwen Hèzes zanger en tekstschrijver Jack Poels
het lied ‘Jungen, komm bald wieder’ inzet. Deze schlager is een ongeëvenaarde
tearjerker die vertaald niet zou misstaan in het oeuvre van volks- en studentenheld
André Hazes. Het liedje vertelt het verhaal van een moeder die haar zoon smeekt
niet te lang op zee te blijven en snel weer naar huis te komen; ze mist hem. Poels
laat het er een stuk minder larmoyant aan toegaan in zijn teksten, geschreven in het
Limburgse dialect. Die teksten zijn in hun melancholie geheel gespeend van enig
vals schlagerssentiment.
Het dichterlijk universum van Poels wordt beheerst door een sterke verbondenheid
met zijn eigen dorp America in de Peel en het thema heimwee. Doorgaans begeeft
een tekstschrijver zich dan al snel op het gladde ijs van de goedkope emotie of het
weeïge chauvinisme. Zo niet Poels. Poels injecteert zijn liefde voor de eigen streek
eerder met de nodige ironie dan met Blut und Boden-retoriek. Het lied ‘Limburg’,
bekend geworden door de uitvoering met het Metropole Orkest, bevat de frase ‘'t Is
een kwestie van geduld, rustig wachten op de dag, dat heel Holland Limburgs lult.’
Dit lied wordt vaak gezien als een ondubbelzinnig pleidooi voor het vak Limburgse
taal- en letterkunde op alle middelbare scholen in Nederland. Poels schreef het echter
toen Rowwen Hèze nog geen nationale bekendheid genoot en het bevat veeleer een
relativerend commentaar op de eigen ambities in plaats van een verheerlijking van
de provincie Limburg. Het lied vertelt dat het nog een eeuwigheid zal duren voordat
Rowwen Hèze door het hele land beroemd is, pas als heel Nederland Limburgs
spreekt.
Door de nuchterheid van ‘Limburg’ hoeft Poels zich niet te generen zijn liefde
voor de Peel en zijn dorp te bezingen. Hij doet dat prachtig in ‘De Peel in brand’.
De ‘ik’ uit het lied vertelt hoe hij als kind in de wolken gezichten zag en uren kon
dromen dat hij de allersterkste was. De ondergaande zon bood dan de illusie dat de
Peel brandde, iets wat hem tegelijkertijd vrees en fascinatie inboezemde. Een
brandende Peel, het avondrood, heeft iets angstwekkends, in legenden is het een
magisch rood. Hij beschrijft het dubbele gevoel dat hij had als hij 's avonds uit het
raam stond te kijken als volgt: ‘En 's oaves laat, de hoar nog naat, nog efkes en nar
bed, de raam wiet oap, genne sloap en d'n hemel was veurroej. Mist hing op het land,
's oaves laat dan stong de peel in brand.’ Poels beschrijft het spannende kijken naar
een mysterieus landschap en laat je als luisteraar terugverlangen naar de kindertijd
omdat je toen inderdaad zo kon kijken. Hij zingt dat er maar een ding was waar je
het echt druk mee had: groter worden. Het zalige was dat de volwassenheid en de
daarmee gepaarde verantwoordelijkheden nog zo ver in het verschiet lagen, want zo besluit ‘De Peel in brand’ - ‘wat ge ok deed, echt veul alder woorde neet.’ ‘De
Peel in brand’ gaat over het voorrecht nog niet volwassen te zijn.
In het lied ‘Goud’ daarentegen wordt de Peel gezien vanuit een volwassen
perspectief. Opgroeien houdt in dat de waarneming van de dingen steeds sterker
beïnvloed wordt door een toenemende kennis van de wereld. De ‘ik’ vertelt hoe het
soms lijkt alsof er ‘vul mier aan de hand’ is in de Peel. Hij maakt de oorzaak van
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deze bevreemding bovendien expliciet: hij vertelt dat het door weersverschijnselen
als vorst of zomers onweer komt. Hij lijkt teveel te weten: ‘Soms keumt d'r enne
regenboog, soms ruukt 't d'r verbrand, soms dan denkte bij owzelf heer is vul mier
an de hand.’ Er is, alle kennis over de natuur ten spijt, echter veel meer aan de hand
in dat landschap; de pointe van het lied is dat je zelfs als volwassene (gelukkig) niet
alles kunt begrijpen. In Poels' woorden: ‘In 't donker schient de sterrenhemel boave
't verstand, boave 't luie land. Heer is vul mier an de hand.’ Zelfs voor een volwassene
blijft er dus ruimte voor onbegrip. In ‘Goud’ wordt via een omweg verhaald over de
volwassen hang naar mystiek, in dit geval de aardse mystiek van een landschap.
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Behalve het landschap worden de mensen van de Peel bezongen. Dit gebeurt op een
manier die doet denken aan Jacques Brels beschrijvingen van personen in zijn
omgeving; zowel met al dan niet milde spot als met mededogen. Een voorbeeld is
het lied ‘Koning Hay’, over een gelijknamig personage dat in zijn buitenissigheid
doet denken aan de naamgever van Rowwen Hèze. ‘Heej scheidt op iedereen, heej
vloekt de ganse daag, goeit kilo's spek met eier en jenever in zien maag’, zingt Poels
over Hay die als een vorst over zijn eigen kleine wereldje regeert. Hoewel deze figuur
als zeer onaangenaam wordt geschetst, wordt zijn gedrag noch veroordeeld, noch
belachelijk gemaakt. Daarentegen maakt Poels de tragiek van Hay aannemelijk. Hij
vertelt dat Hay soms van de pijn naar buiten kruipt en tegen beter weten in schreeuwt
dat hij geen hulp nodig heeft: ‘'t wuurd allien mar erger van dat medische geneuk’,
meent Hay. De vorst loopt echter elke dag iets krommer en daarmee groeit hij steeds
dichter naar de grond, naar de dood.
Poels toont zich een scherp observator van zijn eigen omgeving en de mensen
daarin. Hij weet deze observaties in zijn teksten uit te tillen boven het particuliere,
ze blijven niet op het dorpsniveau hangen. Als we om ons heen kijken kennen we
allemaal wel een opa, een oom, een buurman, een stads- of dorpsgenoot even koppig
als Koning Hay. Zo'n persoon die voortdurend zijn mening geeft terwijl niemand
erom vraagt. De verwijzingen naar een landschap dat de meesten niet zo ervaren
zullen hebben als Poels, maken de gedachten achter ‘De Peel in brand’ en ‘Goud’
niet minder herkenbaar. Ieder denkt soms met weemoed terug aan het kind-zijn, toen
eten, spelen en slapen de voornaamste zorgen waren en het gebrek aan begrip over
het leven met fantasie gecompenseerd werd. Ook zal eenieder de hang naar mystiek
uit ‘Goud’ herkennen. Daar hoef je geen Gerard Reve voor te heten.
Het universele van de liedjes wordt versterkt doordat Poels niet schroomt om
sententies of levenswijsheden in zijn liedjes te verwerken. In ‘Heilige Anthonius’
worden door de ‘ik’ zaken opgesomd die hij in zijn leven verloren heeft: een jas
bijvoorbeeld, een paar handschoenen, schoolboeken en uiteindelijk ook een persoon
die zonder afscheid te nemen vertrekt. Hij richt zich in onbegrip over zoveel verloren
zaken tot de Heilige Anthonius, in katholieke kringen de heilige die zich over je
ontfermt als iets zoek is. Anthonius vertelt de ik-figuur niet waar hij het verlorene
kan terugvinden, maar troost hem met de gedachte dat de verloren zaken ondanks
het verlies ervan, altijd van waarde blijven: ‘Soms is het baeter iets moeis te verleeze,
baeter verlieze dan dat ge 't noeit het gehad’. Als je dat beseft valt er eigenlijk niets
meer te verliezen. ‘Heilige Anthonius’ zegt: treur niet over verloren zaken, want je
hebt de kans gehad ervan te genieten. Het lied bepleit de berusting in de
onafwendbaarheid van verlies. ‘De neus umhoeg’ gaat over de berusting in de dood.
Met de onafwendbaarheid van het verlies van je leven dien je volgens Poels als volgt
om te gaan: ‘Neet mier aan denke, 't het toch gen nut, want vanaf 't begin, zien ow
kaarte geschud.’ Als mens sterf je en daar is niets aan te doen, zegt de tekst
onomwonden. Het lied kende de nodige populariteit, ondanks het niet hitfähige thema.
Het refrein van het lied is verraderlijk aanstekelijk: ‘Weef goan allemoal, oh oh oh,
allemoal met de neus umhoeg’. Behalve aanstekelijk is het ook misleidend; bij een
eerste luisterbeurt ben je geneigd te denken dat je luistert naar een carnavalslied dat
gaat over het ‘dansen’ van de polonaise. De muzikale frivoliteit van het liedje mag
dan een plaagstootje lijken, het weet wel degelijk te troosten, zoals ook ‘Heilige
Anthonius’ weet te troosten.
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Deze berusting in de onvermijdelijke loop van het leven lijkt compleet in strijd
met de doodsangsten die Poels op reis uitstaat en met de eenzaamheid en melancholie
die hem op de plek van bestemming overvallen. Als Poels in zijn teksten een reis
beschrijft, zijn de rollen in vergelijking met de opgevoerde moeder uit de
eerdergenoemde schlager omgedraaid: het is niet de moeder die haar jongen smeekt
thuis te komen, de jongen smeekt zelf of hij alsjeblieft naar huis mag. Reizen bezorgt
Poels namelijk angsten en stress. In de NPS-documentaire is te zien dat de leden van
Rowwen Hèze, Jack Poels incluis, zeer genieten van de rondreis door hun
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muzikale bakermat. Het is echter ook zonneklaar dat Poels heel wat bruggen heeft
moeten slechten om überhaupt zover te komen; op de plaats van bestemming kent
hij bovendien momenten van grote heimwee. Het liedje ‘Hotel Houdoe’ vormt de
weerslag van Poels' eenzaamste momenten in Amerika. Hij vertelt hoe hij 's nachts
alleen in een veel te groot bed ligt in een land waar sowieso alles veel te groot is. De
‘net niks te zeen seks op pay TV’ stemt hem niet bepaald vrolijker: ‘lucky them,
lonesome me, witte bille, broene bien en bij elk nij standje bin ik wir allien.’ Hij wil
weg uit het veel te grote hotel in een land waar alles in zijn ogen net zo fake is als
de seks op televisie. Hij wil weg uit het grote Amerika omdat hij zo verlangt naar
het kleine Limburgse America.
Als hij zich al thuis voelt in den vreemde is het op een plek die hem doet denken
aan iets wat hij van thuis kent. In de documentaire is te zien hoe Rowwen Hèze het
café Moon River bezoekt; een café dat weggeplukt lijkt uit een roadmovie. Poels
geeft te kennen dat hij zich er thuis voelt, het café doet hem denken aan het café
Boëms Jeu in America. Hij zegt verder zo van zijn dorp te houden omdat de wereld
er overzichtelijk is. Toen hij als jongere op stap ging, voelde hij zich nogal onwennig
in de Duitse ‘discofabrieken’ vlak over de grens. Hij prefereerde het eigen dorp, waar
hij de mensen kende en waar hij wist wat hij aan die mensen had. Van enige fernweh
heeft Poels dus nooit veel last gehad. Het moge duidelijk zijn dat het tegenovergestelde
hem meer parten speelt.
‘Als ik mien oege sloet, zeen ik elke daag wat mier, de werlt is groet, in mien durp
aan de rivier’, zingt Poels in ‘Auto, Vliegtuug’. Andere (lied)dichters laten het
vertrouwde voor wat het is, omdat elders dat ‘meer’ te zien is. Poels daarentegen
vertoeft het allerliefst in zijn eigen dorp aan de rivier. Bij het schrijven van zijn
teksten vormt de geborgenheid die hij daar vindt, geen overtollige ballast, integendeel.
Zijn verknochtheid aan de eigen streek durft hij zonder valse schaamte te verwoorden
en zoals ik al zei: zonder vals sentiment. Sentiment zou ook niet gepast zijn voor een
rauwgevooisde zanger als Poels, die zich in zijn teksten een volbloed romanticus
betoont. Ik waardeer zijn liedteksten juist vanwege deze romantiek. Ze zijn een zeer
welkome afwisseling op de modernste poëzie die - enkele uitzonderingen daargelaten
- ofwel behendig tongue in cheek, ofwel belachelijk hip en vol aanstelleritis, ofwel
hermetisch en dus onbegrijpelijk, maar bijna nooit eens ‘eenvoudig’ ontroerend of
romantisch is.
Echt fair is deze vergelijking met de poëzie natuurlijk niet, Poels maakt immers
zijn teksten om ze vervolgens glansrijk te vertolken met zijn band. Liedteksten uit
de popmuziek, maar ook de kleinkunst sluiten de luisteraar doorgaans niet buiten,
ze zijn niet wars van effect: Poels' teksten gaan weliswaar altijd over zijn eigen
heimwee, angsten en verlangens, maar richten zich paradoxaal genoeg ook steeds
tot de luisteraar, die bewust getroost en ontroerd wordt. Ze zijn op hetzelfde moment
zowel de allerindividueelste expressie van Poels' individuele emoties als een pleister
op de wonden van iedere luisteraar die bereid is zich in te leven in zijn
gedachtestroom.
Poels weet juist door zijn zeer persoonlijke visie op het leven het publiek aan zich
te binden. ‘Blieve Loepe’ is daar een mooi - laatste - voorbeeld van. De ‘ik’ vertelt
hoe hij ziet dat sommigen succes hebben, anderen de boot missen, weer anderen zich
te druk maken en dat er ook mensen zijn die het allemaal niet zo veel kan schelen.
Het lied bevat de existentiële eenzaamheid gezien door een ruwe bolster uit de Peel,
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met een doekje voor het bloeden op de koop toe: ‘Woar ge ook loopt een wat ge ook
bint, niemand die zet ow wat good is of slecht, niemand die wet wie verluust of wie
wint, ge komt op het end bij ow zelf terecht.’ J.-P. Sartre maakte er heel wat meer
woorden aan vuil.
Harold Konickx
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Een taart met veel kaarsjes
Iedereen kent ze wel: sprekers die geen einde aan hun speech kunnen maken. Zo
iemand zet je als toehoorder zes, zeven, acht keer op het verkeerde been. Je denkt
een aantal maal ‘dit is de laatste zin’, maar nee hoor, de spreker vervolgt doodleuk
zijn betoog.
Nu is dit geen verschijnsel dat alleen maar voorkomt bij het gesproken woord,
ook op het celluloid kan zich zoiets voordoen. De Duits-Chinese productie Suzhou
River van regisseur Lou Ye, die op het International Film Festival Rotterdam een
Tiger Award heeft gewonnen, is hiervan een overtuigend bewijs. De film is een
klassiek liefdesverhaal met verrassende wendingen, dat de kijker stevig in de greep
houdt. Het haperende slot van de film is echter een onvervalste anticlimax.
De Chinese rivier Suzhou, die door Shanghai stroomt, is zoals de titel al doet
vermoeden het geografische middelpunt van de film. Aan de boorden van die
vervuilde rivier worden twee nietalledaagse liefdesgeschiedenissen beleefd, die in
een raamvertelling worden geplaatst. Suzhou River is echter geen klassieke
raamvertelling; Lou Ye heeft met het procédé gespeeld.
In Suzhou River gaat het in eerste instantie om de liefde tussen de ‘ik’, die filmer
is en door wiens ogen het verhaal grotendeels wordt gevolgd, en de vrijgevochten
Meimei. Dit meisje zwemt tot vermaak van cafégasten als zeemeermin in een zeer
groot aquarium. Hoewel de relatie gepassioneerd is, ontstaan er met enige regelmaat
spanningen tussen de geliefden. Af en toe vertrekt Meimei zonder iets te zeggen om
pas na enkele dagen terug te keren. De ‘ik’ doorleeft deze onzekere periodes wachtend
op het balkon met zijn camera.
De liefdesrelatie tussen de filmer en de ‘zeemeermin’ krijgt een positieve impuls,
als ze elkaar vertellen van een tragisch verlopen liefdesgeschiedenis. Dit verhaal,
dat al snel de overhand krijgt in de film, verloopt als volgt: Marda is een vrije jongen
van midden twintig, die zijn brood verdient als motorkoerier. Moudan is zestien en
de dochter van een alcoholsmokkelaar. Ze leren elkaar kennen als Marda haar in
opdracht van Moudans vader naar een tante brengt, zodat pa thuis een prostituee kan
ontvangen. De ritjes herhalen zich en de liefde tussen beiden ontvlamt. Marda staat
echter onder de invloed van criminelen. Deze beramen een ontvoering van Moudan,
waarbij Marda zijn geliefde in een leegstaand gebouw aan de rivier moet vasthouden.
De motorkoerier laat zich hiervoor gebruiken en dit leidt het tragische einde van de
liefde in. Aanvankelijk lijkt het erop dat de tweede liefdesgeschiedenis alleen maar
een intermezzo in het hoofdverhaal is. Lou Ye neemt echter een verrassende stap:
hij laat de motorkoerier Marda de levens van de vertellers binnenstappen en overhoop
halen. Daarmee wordt het verhaal overvleugeld door het verhaal in het verhaal. De
versmelting van het eerste en het tweede verhaal en het opvoeren van alter ego's en
persoonsverwisselingen verlenen Suzhou River de broodnodige spanning. Lou Ye
thematiseert hiermee de zoektocht naar de identiteit van het ik, maar vooral van dé
ander, de geliefde. De geliefden ontlenen hun identiteit aan elkaar. Dat wordt een
probleem als zij uit elkaar gedreven worden door het noodlot of eigen stommiteiten.
Het hervinden van de eigen identiteit blijkt gepaard te gaan met onzekerheid over
de identiteit van de geliefde. Is dat meisje nu mijn geliefde of een dubbelgangster;
is zij Moudan of Meimei? Het thema komt goed uit de verf door de verwarring die
voortkomt uit het door elkaar lopen van de twee verhaallijnen.
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Veel minder sterk is de vormgeving van het vertelperspectief in Suzhou River. De
film kent een voice-over - de ‘ik’ vertelt het verhaal - een wat gedateerde en niet al
te spannende techniek. Daartegenover staat dat Lou Ye voor wat betreft de
cameravoering gebruikmaakt van een moderne techniek, die ik hier omschrijf als de
‘subjectieve camera’: hij probeert de kijker het verhaal te laten beleven vanuit het
perspectief van de ‘ik’, die niet toevallig filmer is. Dit wordt ook fysiek vormgegeven
door de camera in sommige scènes dezelfde ‘natuurlijke’ bewegingen te laten maken
als de filmer. De camera zit op de schouder van de filmer als een papegaai op die
van een zeeman en lijkt totaal vergroeid te zijn met zijn drager. Tegen een dergelijk
gebruik van
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de camera in deze film zijn twee bezwaren in te brengen. Mijn voornaamste bezwaar
is dat het uitgangspunt niet consequent is doorgevoerd. In Suzhou River gebeurt van
alles waar de filmer niet bij is, terwijl die scènes in dezelfde stijl gefilmd zijn als de
scènes waarin de filmer heel nadrukkelijk aanwezig is. Bovendien heeft in Suzhou
River het ‘subjectieve’ gebruik van de camera geen belangrijke functie in het verhaal.
In dit verband is het aardig een vergelijking te maken met twee andere films,
waarin een dergelijk procédé voorkomt. In Westdijks Zusje was de ‘subjectieve’
camera de belangrijkste exponent van de obsessieve houding die de broer tegenover
zijn zus heeft. Zijn belangstelling voor haar is zo monomaan dat hij niets liever doet
dan haar filmen, haar bespieden door de camera. In The Blair Witch Project was het
‘subjectieve’ gebruik van de camera eveneens functioneel; het plan van een groepje
jonge filmers om in de bossen een film over een heks te maken, loopt uit op een
gruwelgeschiedenis. Als een soort zelfbescherming blijven zij echter elkaar en zichzelf
filmen. Het filmen vermindert de eenzaamheid en geeft nog enige structuur aan de
dwaaltocht door de bossen. Op die manier is er - op termijn, als de banden gevonden
worden - nog iemand getuige van wat zij doormaken. Het ‘subjectieve’ gebruik van
de camera in Suzhou River heeft geen soortgelijk motief. Het lijkt vooral een leuk
maniertje te zijn. Een ander zwak punt van Suzhou River is de ongeloofwaardigheid
van enkele ontwikkelingen binnen het verhaal. Deze wordt in sommige gevallen
veroorzaakt door wrakhout in het scenario, maar soms ook doordat de kijker iets ziet
dat niet in overeenstemming is met wat de voice-over beweert. Een voorbeeld van
zogenaamd wrakhout is de medewerking die Marda verleent aan de ontvoering van
zijn geliefde. De koerier wordt wel een beetje onder druk gezet door de initiators
van de misdaad, maar dat verklaart zijn gewillige houding onvoldoende. Het is
bovendien erg onbegrijpelijk waarom Marda zijn geliefde de situatie niet probeert
uit te leggen, maar haar uiterst kil - zoals het een echte gangster betaamt - behandelt.
Een voorbeeld van een scène waarin de voice-over verwarring zaait, is wanneer
Marda en Moudan samen op de bank naar de televisie zitten te kijken. De voice-over
meldt dat zij vurig verliefd zijn, terwijl de toeschouwer ziet dat de twee geliefden
met strakke gezichten naar de beeldbuis zitten te staren. Mogelijk is er in de toekomst
een cultureel-antropoloog, die bewijst dat Chinezen dit als het toppunt van romantiek
beschouwen. In afwachting van zo'n wetenschappelijke conclusie kan deze scène
echter niet anders uitgelegd worden dan als een ongerijmdheid tussen verhaal en
voice-over.
De meest onbegrijpelijke en onbevredigende verhaalovergang zit aan het slot van
de film. De kijker heeft dan al twee scènes voorgeschoteld gekregen die, ieder voor
zich, de indruk wekken de slotscène te zijn. Toch blijft ‘The End’ uit. Sterker nog,
Lou Ye pakt nog eens uit met een totaal onverwachte, maar ook ongeloofwaardige
omslag in het verhaal. Vervolgens is een krachtig slot van de film niet meer mogelijk,
en dus houdt de film na nog wat scènes gewoon op. Liefhebbers van clichés zouden
in het geval van Suzhou River schrijven: ‘de film ging als een nachtkaars uit’. Er is
echter een beter beeld voor deze film: het uitblazen van de kaarsjes op een
verjaarstaart. De sport wil dat alle kaarsjes - of het er nu vier of vierentwintig zijn met één ferme blaaspartij gedoofd worden. En het is zo teleurstellend als een jarige
dat nalaat en voorzichtigjes kaarsje voor kaarsje uitblaast. Suzhou River gaat kaarsje
voor kaarsje uit.
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Het lijkt achteraf gezien allemaal zo vergeefs, vergeefs...
Herman de Man en zijn biograaf Gé Vaartjes
Rianne Kootstra en Patrick Rooijackers
Voor wie het nog niet gemerkt heeft: de biografie is al een tijd dé hype in letterkundig
Nederland. De ene na de andere uitvoerige levensbeschrijving rolt van de persen.
Het zo lang geminachte idee dat oeuvre en leven van een schrijver twee afhankelijke
sectoren zijn die elkaar beïnvloeden, dat het karakter en de belevenissen van een
schrijver inzicht in zijn werk zouden kunnen opleveren, heeft, zo lijkt het, in het
afgelopen decennium radicaal zijn herintrede gedaan. Enkele maanden geleden
verscheen Herman de Man; een biografie bij dezelfde uitgever (Aspekt) waar vorig
jaar de biografie van Hans van Straten over W.F. Hermans verschenen is.
Deze nieuwe biografie is in zoverre al interessant, aangezien hier een dikke
zevenhonderd pagina's worden uitgetrokken voor een auteur die je toch kunt
beschouwen als een petit maître en die weinigen nog direct zal aanspreken. Over de
onvermijdelijke vraag waarom iemand een steeds minder gelezen schrijver als Herman
de Man (1898-1946) wil ontrukken aan de vergetelheid, waar deze terecht dan wel
onterecht in verdwenen is, is biograaf Gé Vaartjes helder. Hij werd gefascineerd
door de dramatiek rond Herman de Man: ‘Het ging mij in eerste instantie om het
leven, zijn boeken kwamen er min of meer bij.’ Wat drijft een biograaf en tegen
welke problemen kan hij zoal oplopen tijdens het componeren van een biografie?
Hoe staat een biograaf tegenover zijn te beschrijven onderwerp? En wat zijn voor
hem de maatstaven die het beschrijven van een mensenleven rechtvaardigen?

Hoe het begon
De fascinatie van Gé Vaartjes voor De Man is een aaneenschakeling van
toevalligheden. In 1971 kwam hij bij toeval in aanraking met de naam Herman de
Man. Vaartjes, in die tijd woonachtig in Limburg, belandde tijdens een vakantie in
Zuid-Holland met zijn fiets in het plaatsje Oudewater. Daar stuitte hij op een
tentoonstelling over De Man in het kader van de restauratie van het oude stadhuis,
en hij schreef zich in in het bezoekersregister. Een half jaar later kreeg hij bericht
thuis: er waren plannen om een Stichting Herman de Man op te richten en ieder die
op de tentoonstelling in Oudewater was geweest, werd uitgenodigd lid te worden.
Vaartjes sloot zich aan bij deze stichting en leerde zo werk en leven van De Man
kennen. Dit bracht hem zelfs zover dat hij meer dan tien jaar later in opdracht van
de NCRV onderzoek deed voor een documentaire over De Man. Gé Vaartjes las in
het Letterkundig Museum in Den Haag verscheidene brieven van Herman de Man
en zijn interesse was nu nog meer gewekt: ‘Ik had een heel simplistisch beeld van
Herman de Man - Het Wassende water, wat streekromans waar ik weinig mee ophad
-, maar toen ik die brieven las en ik wat meer van dat leven leerde kennen, begreep
ik: dit is veel mooier dan al dat werk bij elkaar. Daar zit een mooi boek in.’
Tegelijkertijd realiseerde Vaartjes zich dat deze brieven uiterst precaire, pijnlijke
zaken bespraken en hij aarzelde om een biografie te schrijven over De Man zolang
er nog een nabestaande van de schrijver in leven zou zijn. Vaartjes wist dat De Mans
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dochter Marietje nog in leven was. Zij had in tegenstelling tot vijf andere kinderen
van De Man de Tweede Wereldoorlog overleefd.
Herman de Man was op 30 april 1940 vertrokken naar de Franse Alpen waar hij
in alle rust aan een boek wilde gaan werken, toen anderhalve week later de oorlog
uitbrak. De Man, net als zijn gezin joods, zag zich gedwongen in Frankrijk te blijven.
Daar moest hij het schokkende bericht ontvangen dat zijn vrouw, die al jarenlang
leed onder hun huwelijk, eindelijk de kracht had gekregen om in Nederland
echtscheiding aan te vragen. Als De Man uiteindelijk in 1945 weer terugkomt in
Nederland krijgt hij te horen dat zijn vrouw en vijf van zijn zeven kinderen
omgekomen zijn in een concentratiekamp. Dan zakt de vaste grond onder zijn voeten
weg. Als hij daarna de schuldigen voor de dood van zijn gezin wil aanpakken, laat
de Nederlandse overheid hem meedogenloos in de kou staan. Hij krijgt op geen
enkele manier hulp en dat maakt hem razend. ‘Hij wilde geen letter in “dit
fascistenland” meer op papier zetten. Hij was verbitterd en woedend. De Man was
een opvliegende, moeilijke, impulsieve man, en heeft het heel ongenuanceerd - heel
begrijpelijk voor iemand in zijn positie - benaderd: heel Nederland deugt niet,

Vooys. Jaargang 18

43
want ze hebben mijn vrouw en kinderen niet geholpen.’ De Man, eenzaam en
illusieloos, laat het schrijverschap voor wat het is en wordt autohandelaar in
Eindhoven. Zijn dochter Marietje trekt bij hem in. Hij behandelt haar zoals hij
jarenlang zijn vrouw behandeld heeft: als een voetveeg. In 1946 komt De Man om
in een vliegtuigongeluk.

Vader en dochter
Vaartjes wilde niet na vijftig jaar al die ellende nog een keer voor de achtergebleven
dochter, die naar Denemarken was geëmigreerd, bovenhalen. Maar voor de
documentaire die hij voor de NCRV maakte, wenste hij evenwel gebruik te maken
van de door hem gelezen brieven en hij vroeg de dochter om haar toestemming. Het
zakelijke contact mondde al snel uit in vriendschap: ze zochten elkaar op in Nederland
en Denemarken. Toen Vaartjes bij Marietje in Denemarken kwam logeren, vroeg ze
hem tot zijn verbazing of hij niet een biografie over haar vader wilde schrijven. Ze
realiseerde zich dat er zeer waarschijnlijk uiterst onplezierige zaken bovengehaald
zouden worden. Vele gesprekken tussen hen volgden. ‘Het is voor haar een proces
geweest. Ze moest die moeizame band met haar vader opnieuw beleven, ze moest
onder ogen zien hoe het huwelijk van haar ouders was. Nou, dat loog er niet om.
Wat ze naar elkaar en over elkaar schrijven is heel pijnlijk en dat had ze nooit eerder
gezien. Maar wat veel moeilijker was, was de deportatie van het gezin, waar eigenlijk
niets over bekend was. De geschiedenis van de wegvoering lag voor haar heel
moeilijk. Dat heeft ze ook moeten lezen en verwerken.’
Vooral de feiten over het huwelijk van haar ouders maakten dat ze eigenlijk alleen
maar meer afkeer van haar tirannieke vader kreeg. ‘Haar vader fascineert haar wel,
maar ze houdt niet van hem. Ik denk dat je het zo kunt samenvatten. Ze heeft niet de
kans gehad om de relatie met haar vader nog in het reine te krijgen. Ze was twintig
toen hij stierf, had een verstoorde band met hem én was zelf net uit haar onderduik
terug. Ze heeft niet de kans gekregen om iets evenwichtigs met haar vader op te
bouwen. Nu is ze door dit onderzoek denk ik van hem bevrijd. Het klinkt misschien
erg zwaar, maar ze hoeft niet meer naar buiten toe de schijn op te houden.’

Wegstrepen
Vaartjes heeft door Marietje tijdens het schrijven van de biografie veel kunnen
reflecteren op zijn werk, maar hij hecht ook om een andere reden grote waarde aan
haar betrokkenheid: hij wilde graag, omdat het zo'n confronterend boek voor haar
zou worden, dat Marietje zijn biografie zou lezen voordat deze in druk zou
verschijnen. De ‘onschuldige’ hoofdstukken van zijn biografie stuurde Vaartjes naar
Denemarken, maar alles wat in zijn ogen lastig en pijnlijk was, behandelde hij met
haar toen ze een week in Nederland verbleef. ‘Ik had gehoopt dat zij in stilte die
hoofdstukken zou doornemen en daar dan over zou praten, maar, tot mijn afschuw
eigenlijk, zei ze: “Ja, maar dat Nederlands lezen gaat me eigenlijk steeds moeilijker
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af. Kun je niet alles voorlezen?” Dan zit je daar en juist alles wat zo ongelooflijk
subtiel en pijnlijk is, moet je dan voorlezen. Je krijgt het bijna je mond niet uit. Het
zijn mijn zinnen, maar het is zo direct als de persoon in kwestie daarbij zit. Heel
moeilijk was dat.’

Get Vaartjes

Gé Vaartjes realiseerde zich goed dat voor een biograaf een nauwe relatie met een
direct betrokkene wel het gevaar opleveren kan dat deze bewust dan wel onbewust
het onderzoek probeert te beïnvloeden. Een voorbeeld hiervan zijn de weduwes van
Du Perron en Ter Braak die bij de publicatie van de briefwisseling tussen beide
schrijvers inspraak kregen, waardoor vele pikante gedeeltes uit die brieven
waarschijnlijk verdwenen zijn. Met Marietje de Man was dit geen al te groot
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Herman de Man als twintiger

probleem: ‘Ze had natuurlijk best kunnen zeggen: “Dat vind ik een pijnlijke passage,
wat mijn vader over mijn moeder zegt. Kun je dat er niet uitlaten?” Maar dat heeft
ze op geen enkele manier gedaan. Ik heb in het begin tegen haar gezegd: “Je weet
waar ik nu mee bezig ben, dus het wordt confronterend en het wordt mijn verhaal”.
Ze heeft ook steeds onderweg geroepen: “Laat je niet beïnvloeden door het feit dat
je nu contact met mij hebt, maar wees eerlijk in je boek!”’ Vaartjes heeft nergens
zaken voor haar aangepast. ‘Ik denk niet dat ik makkelijk iets weggestreept zou
hebben. Dan zou ik toch het gevoel hebben dat ik als biograaf niet helemaal zuiver
bezig was, naar haar toe wel, maar als biograaf zou het niet kloppen.’
Ondanks al de traumatische ervaringen die Marietje met haar vader heeft gehad
en alles wat de biografie bij haar opgerakeld heeft, is de biografie erg belangrijk voor
haar geworden. ‘Ze heeft gezegd: “Het is toch een monument voor ons gezin
geworden.” Dat vond ik een aardige typering, daar was ik heel blij mee. Ondanks al
die moeilijke aspecten die er aankleven...’

Gespletenheid
Wat de figuur van Herman de Man zo'n boeiend onderwerp voor een biografie maakte,
was niet zozeer zijn plaats in de geschiedenis, maar veeleer zijn persoonlijkheid en
de dramatiek van zijn leven. Vaartjes werd gefascineerd door De Man zelf: ‘Hij was
een gespleten man die enerzijds het goede wilde. Hij wist echter van zichzelf dat hij
neigde naar het zwakke en dát maakt hem tragisch. Hij ging constant gebukt onder
wat hij verkeerd deed en onder wat hem niet lukte.’ Daarnaast was Vaartjes geboeid
door het leven dat De Man leidde: ‘Dat zit boordevol avontuur, en is allemaal
verweven met elementen die ook in de maatschappij en in de geschiedenis spelen.’
Herman de Man reisde veel en nam een pioniersrol in bij de opkomst van de radio.
Daarnaast was hij een van de eersten die waarschuwde tegen de opkomst van het
antisemitisme, waartegen hij in 1933 - toen Nederland zich daar nog niet zo mee
bezighield - een brochure schreef. Ook tijdens de oorlog toonde hij een grote
betrokkenheid: hij werkte onder andere bij Radio Oranje (waar hij werd weggewerkt
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omdat hij te lastig en te eerlijk was) en later kwam hij bij de radio op Curaçao waar
hij het voor de autochtone bevolking opnam en zo de Shell tegen zich in het harnas
jaagde. Waarom, zou je je kunnen afvragen, was de zo op zichzelf gerichte De Man
zo betrokken bij de maatschappij? ‘Als De Man in een vreemde omgeving zat, dan
wilde hij zich waarmaken; hij had een sterke geldingsdrang. Maar ook vanuit een
bevlogenheid en idealisme wilde hij wat voor mensen betekenen. De tragiek van het
leven van Herman de Man is geweest dat hij heel veel behoefte had aan affiniteit en
warmte en eigenlijk met niemand écht contact gehad heeft. De mensen die écht dicht
bij hem stonden, mepte hij van zich af. Met zijn vrouw had hij geen contact, afgezien
van bepaalde momenten dan. Met zijn kinderen had hij het ook niet en echte vrienden
heeft hij niet gehad, althans: die heb ik niet gevonden. Zelfs Stijn Streuvels, zijn
grote voorbeeld, waar hij zoveel voor heeft willen terug doen, (“ik heb van hem het
vak geleerd”; De Man wilde hem zelfs de Nobelprijs doen toekomen), was altijd
afstandelijk. Ook Antoon Coolen en Anton van Duinkerken waren wel
vriendschappelijk, maar tot op zekere hoogte. Niet echt innerlijk. Eenzaamheid ten
top, op alle fronten.’ Het is niet zo dat hij zijn leven niet wilde beteren. ‘Herman de
Man schrijft als de oorlog voorbij is en hij nog op Curaçao zit aan Marietje: “Wij
moeten nu verder en elkaar altijd open in de ogen blijven kijken, er mag nooit een
hard woord tussen ons vallen.” Hij had de beste uitgangspunten, maar hij is nog geen
twee dagen thuis of het is volkomen mis. En hij behandelt haar, net zoals hij zijn
vrouw behandeld
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heeft, als een slavin. Tegelijkertijd onderweg - hij gaat dan vaak naar Londen voor
de autohandel - doet hij echt zijn best om met cadeaus en met aardige brieven haar
te verrassen. En als hij dan thuis komt is het meteen weer mis. Een man met wie je
niet leven kon. De Man was erg egocentrisch. Egocentrische mensen kunnen zich
nooit goed inleven in anderen. Dat kon hij in zijn romanfiguren weer wel; dat is zo
gespleten. Wat hij verzon, dat kon hij psychologisch aardig uitdiepen.’ Zeker na de
oorlog was De Man een volkomen geïsoleerd figuur geworden: ‘Toen had hij helemaal
niets meer, en het contact met zijn dochter was natuurlijk helemaal verwrongen, hij
verbleef met haar in twee kamertjes, dat is een hel geweest. Het is heel leeg, heel
kaal. Niet voor niets is het motto van mijn biografie: Alles vergaat uiteindelijk in
pijn, een citaat van Arthur Japin: “Het lijkt allemaal zo vergeefs, vergeefs, achteraf
gezien”.’

Dat begrijpen ze in Purmerend al niet meer
Vaartjes wil met zijn biografie eveneens het gangbare beeld dat er van Herman de
Man bestaat, ‘de gezellige streekromanschrijver met het grote gezin dat zoveel in de
oorlog heeft meegemaakt’, onderuithalen. Ook in de literatuur was Herman de Man
een geïsoleerde figuur die in het begin van zijn carrière zeker succes kende, maar
die na zijn dood gaandeweg tot een (weliswaar talentvol) schrijver van het tweede
plan bestempeld werd: ‘In de tijd zelf zijn De Mans werken redelijk ontvangen.
Marsman schrijft eind jaren '30 een lovend stuk over De barre winter van negentig
(1936), terwijl hij enkele jaren eerder nog meende dat het werk van Herman de Man
zo beperkt en zo stom geschreven was in dat rare taaltje (“dat begrijpen ze in
Purmerend al niet meer!”). Ter Braak schrijft in '39 dat Herman eigenlijk een enorm
talent is. Prachtig boek, zegt hij. Maar als je het gaat bekijken over de hele linie Ter Braak moest in zijn recensies altijd vergelijken met anderen, rare eigenschap en als je Couperus ernaast legt, dan is het toch helemaal niks, aldus Ter Braak. Maar
het was niet zo dat het helemaal als prut gezien werd. Dat beeld is langzamerhand
zo gegroeid, omdat hij niet meer gelezen wordt, maar ook omdat die hele
schrijversgeneratie en de streekliteratuur zonder meer als vijfderangs gezien wordt.
Want vraag aan de doorsnee neerlandicus of hij Herman de Man of Antoon Coolen
leest?! Doorgaans niet, maar toch bestaat er een negatief beeld, vaak dus gebaseerd
op vooroordelen.’
Volgens Vaartjes verdient Herman de Man een plaats in de literatuurgeschiedenis
voor zijn bijdrage aan de ontwikkeling van de streekroman, die hij samen met Antoon
Coolen op de kaart gezet heeft. En daarnaast vervulde hij een niet te onderschatten
rol in het literaire leven. Maar ook een deel van zijn oeuvre is volgens Vaartjes nog
meer dan de moeite waard voor de hedendaagse lezer. ‘Je moet aan zijn taal wennen
in het begin, het is plastisch, dialectisch getint, maar de sociale thematiek heeft niets
meer met streekromans te maken. Het is geen verheerlijking van het plattelandsleven,
zijn personages zijn juist in strijd met de conventies van dat platteland. De boeken
van De Man gaan altijd over geïsoleerde figuren, die proberen te rebelleren en zich
vrij te maken. En die eenzaamheidsthematiek stijgt uit boven het regionale karakter,
die is universeel.’
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De verhalenbundel De barre winter van negentig ziet Gé Vaartjes als een van de
beste boeken van De Man. ‘Herman de Man kon zaken beschrijven op een licht
ironische manier, dat is klasse. Er is over deze verhalen goed nagedacht. Het boek
is mooi cyclisch opgebouwd.’ Voor Het Wassende Water, het bekendste boek van
De Man, heeft Vaartjes minder waardering: ‘Het is een raar boek. Het gaat niet over
een dijkdoorbraak, wat we natuurlijk allemaal denken door die titel. Pas in het laatste
hoofdstuk blijkt dat de hoofdpersoon eigenlijk behoefte heeft aan iets goddelijks of
in ieder geval een hogere weg zoekt in het leven. De titel en het grootste deel van
het boek blijken een metafoor te zijn, en dat vind ik heel raar, compositorisch gezien.’
Er zit een groot kwaliteitsverschil tussen de boeken. ‘Dat is typisch Herman de Man.
Het was een manische man, die heel makkelijk aan iets begon en meteen in vuur en
vlam raakte. En een paar dagen later was dat weer weg. Maar hij moest dan wel zijn
boek nog afmaken. Dat gebeurde dan met tegenzin. Je ziet ook vaak dat halverwege
ineens het vuur eruit is en dan suddert het naar het einde toe met vondsten waarvan
je denkt: dat is gewoon kitsch. Hij moest van de pen leven en schreef het ene boek
na het andere. Vaak begon hij al halverwege met een nieuw boek, want binnen een
paar maanden moest er toch wel weer een nieuw boek op de plank staan.’
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Monsieur Armand
Vaartjes heeft geen enkel moment de illusie gehad dat hij Herman de Man helemaal
heeft begrepen of dat hij het zo complexe karakter van De Man geheel heeft kunnen
duiden. Het uitgangspunt bij zijn biografie was de gespletenheid van De Mans
karakter, waarbij hij de vreemde frictie in het werk van De Man betrekt, dat aan de
ene kant het goede tracht na te streven, dat positief wil zijn, en dat aan de andere
kant zwarte, vaak beklemmende levensverhalen weergeeft.
Met het beschrijven van de kindertijd van De Man heeft Vaartjes de meeste moeite
gehad. Bronnen daarover zijn uiterst schaars. De biograaf had over het algemeen
toch al niet een overvloed aan informatie over zijn onderzoeksobject. Een belangrijke
bron, het persoonlijke archief van De Man, is in de oorlog verloren gegaan toen zijn
huis na de deportatie geplunderd werd. Alle brieven van schrijvers en bekenden die
bij hem binnenkwamen, zijn daarmee verloren gegaan. Wat Vaartjes nog wel kon
gebruiken, zijn veel brieven van De Man aan anderen waarvan het meeste bij het
Letterkundig Museum terecht is gekomen. ‘Daarnaast heb ik via particulieren die ik
soms met moeite heb kunnen opsporen, nog andere dingen boven water gekregen.
En de dochter had ook nog een en ander, hoewel ze in de oorlog ook veel was
kwijtgeraakt. Zij heeft via via later wel wat dingen teruggekregen en die heeft ze
opgezocht en afgestaan, vooral ook veel foto's waar ik heel blij mee was.’
De oorlogsperiode in Frankrijk heeft hij met de meeste voldoening beschreven:
‘Voornamelijk omdat ik in Frankrijk geweest ben en al de locaties waar De Man
geweest is, heb opgezocht. Tot mijn verbazing vond ik het allemaal ongerept terug.
Het hotel waar De Man geweest is in '40/41, stond al jarenlang te koop en zijn kamer
was nog helemaal intact. De eigenaresse, die zich de verhalen van haar ouders nog
herinnerde, wist nog wie “Monsieur Armand” was. Wel lagen er enorme lagen stof,
maar alles stond er nog exact zoals het was achtergelaten. De luiken waren dicht.
Het was net alsof je terug in de tijd stapte. Daar heb ik ook een aantal “sleutels” tot
andere zaken gevonden, die nog niet ontdekt waren. Ik kon bijna niet wachten tot ik
in die tijd zou belanden. De periode vanaf veertig is sowieso voor mij de meest
complete. Vanaf dat moment is er echt een grote briefwisseling bewaard gebleven,
die ik gekregen heb, een dik pak. Dan kun je De Man bijna per dag volgen. Maar
voor die tijd zijn er echt jaren waarin je met moeite je verhaal aan elkaar kunt breien.’
Uiteindelijk heeft Vaartjes, ondanks alle hiaten en problemen bij het vinden van
zijn bronnen, bijna niets volledig moeten herzien: ‘Ik ben ook pas gaan schrijven
toen ik het meeste voor elkaar had wat het onderzoek betreft. Maar terwijl je aan het
schrijven bent, stuit je op vragen die zich aanvankelijk niet voordoen. Dan vraag je
je af: “klopt dat wel?” en dan moet je opnieuw op pad.’ Maar ook al zou er aanzienlijk
meer bronnenmateriaal overgeleverd zijn, een biografie blijft, realiseert Vaartjes
zich, toch altijd een persoonlijke interpretatie van een leven: ‘Het materiaal dat je
ter beschikking staat, is fragmentarisch, het is puur toevallig wat er over blijft. Het
kan best zijn dat driekwart van dat wat belangrijk geweest is, niet meer bestaat. En
in feite schets je toch altijd een heel subjectief en beperkt beeld. Ik heb mijn boek
niet voor niets “een biografie” als ondertitel meegegeven.’
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De ontvangst
Wat Vaartjes uiteindelijk verwondert, is de snelheid waarmee de biografie ‘van hem
af gegroeid’ is, ondanks het jarenlange werk eraan en de grote betrokkenheid die
tijdens het schrijven steeds toenam. Enkel recensies en interviews dwingen hem nog
zich ermee bezig te houden. Over het algemeen waren de reacties op zijn biografie
gunstig. Alleen Elsbeth Etty liet in de NRC een negatief geluid horen: ‘Aan deze
biografie is overduidelijk hard en gewetensvol gewerkt [...]. De wijze waarop dit
alles is verwerkt en gerangschikt, getuigt echter van weinig inlevingsvermogen en
mist psychologische duiding. [...] Vaartjes heeft nauwgezet de levensfeiten van een
minor poet geboekstaafd, waar hij de biografie van een hoogst getalenteerde, maar
gefrustreerde met waanzin geslagene had moeten schrijven.’ Maar van dit verwijt
heeft Vaartjes zich weinig aangetrokken: ‘Zij wilde blijkbaar, dat ik op elke pagina
“Kijk eens hoe gestoord die man was” schreef. Dat moet ze zelf concluderen, vind
ik. Een biograaf mag niet al te zeer oordelend bezig zijn, hoewel je zeker tussen de
regels door kunt lezen wat ik vind. Etty heeft tijdens het lezen zelf geconcludeerd,
dat De Man een “met waanzin geslagene” is. Dat vind ik genoeg.’
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Je zou verwachten dat een letterkundig genootschap elke biografie die over zijn
onderzoeksonderwerp handelt, geïnteresseerd tegemoet zou zien, maar de Vereniging
Herman de Man waar Vaartjes jaren lid van is geweest, toonde zich allerminst blij
met de biografie over haar held. De vereniging had moeite met de schokkende
informatie omtrent haar idool en was al tijdens het onderzoek van Vaartjes weinig
betrokken. Zelfs informatie die voor Gé Vaartjes bestemd was, werd achter de rug
van de biograaf om naar het Letterkundig Museum geloodst. Een al te hoge dunk
van de Vereniging heeft Vaartjes dan ook niet: ‘De Vereniging is niet echt
geinteresseerd in Herman de Mans leven. Het is een merkwaardige club die niet
zozeer inhoudelijk met zijn werk of zijn leven bezig is, maar eerder uitstapjes naar
de kaasmakerij maakt en aanverwante folkloristische, gezellige dingen doet. Tot nu
toe heeft men ook nog steeds niet echt gereageerd op de biografie. De vroegere
voorzitter schijnt mijn boek botweg getypeerd te hebben met: “allemaal roddel”. De
huidige voorzitter deelde mij ongevraagd mede dat hij de biografie “misschien” in
de zomer gaat lezen. Ik moet het nog zien!’
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Recensies
Levi in de Lage Landen. 350 jaar joodse schrijvers in de Nederlandse
literatuur.
Samengesteld door Daphne Meijer
Amsterdam/Antwerpen (Contact) 1999. 592 blz. f 79,50 (gebonden).

Het aanbod bepaalde de keuze of wat erder op tafel kwam
Eerst de feiten. Met Levi in de Lage Landen stelde de schrijfster en journaliste Daphne
Meijer een omvangrijke bloemlezing samen van teksten van joodse auteurs. Die
omvatten een periode van ruim 350 jaar; de oudste tekst dateert van 1642, de meest
recente van 1997. Het gehele corpus is op 540 royale bladzijden afgedrukt en bestaat
uit 49 teksten van 47 schrijvers. Van die 49 bijdragen zijn er 23 niet fictioneel; 12
zijn voorzien van noten. Als inleiding op de bloemlezing dient een voorwoord van
de samenstelster van vier pagina's. Na de teksten treft men 16 bladzijden ‘Noten’;
deze annotaties variëren sterk in omvang, van 4 bladzijden voor de ene tot 1
drie-regelige noot voor de andere tekst. Dan volgt de ‘Bibliografie’ met ten eerste
een alfabetisch op auteursnaam geordende literatuurlijst waaruit kan worden
opgemaakt welke editie, uitgave of druk gebruikt is. Het tweede deel bestaat uit een
lijst van ‘Geraadpleegde werken’; dat zijn drie studies, respectievelijk uit 1989, 1951
en 1928. De bloemlezing wordt afgesloten met 14 bladzijden ‘Biografieën’: 47 stukjes
van gemiddeld 10 regels met enige gegevens over leven en literatuur van de schrijvers.
De selectie is verdeeld over zes delen, ook wel afdelingen of hoofdstukken
genoemd. De eerste drie delen zijn ‘historisch’ van aard, wat betekent dat het
indelingscriterium de tijd is. Het eerste hoofdstuk behelst de periode 1642 tot het
eind van de achttiende eeuw; het tweede hoofdstuk de periode 1796 - dat is het jaar
dat de Nationale Vergadering besluit joden voor de wet gelijk te stellen met alle
andere bewoners van de nieuwe Bataafse Republiek - tot 1940, en het derde de jaren
1940-1945. De laatste drie delen hebben een ‘inhoudelijke’ opzet. Alle hierin
opgenomen bijdragen zijn na 1945 verschenen. De vierde afdeling presenteert, in de
woorden van de titels, ‘nostalgische’ herinneringen aan de jaren voor de Tweede
Wereldoorlog, de vijfde bevat ‘pijnlijke’ herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog.
De fragmenten zijn in deze hoofdstukken chronologisch geordend naar jaar van
verschijnen. Het zesde en laatste deel is het omvangrijkst; het heet ‘Moedig
voorwaarts! (joods leven nu)’ en brengt tal van thema's en ‘wat er verder op tafel
komt’ samen. Een duidelijk ordeningsprincipe is hier niet te onderkennen.
Er zijn grote verschillen in de lengte van de gekozen stukken. Zo is in het vierde
deel een hoofdstuk van een roman van Siegfried van Praag opgenomen dat 25
bladzijden beslaat, en een verhaal van Marga Minco van drie bladzijden. Naast de
Nederlandse bijdragen zijn enkele vertalingen uit het Latijn, het Jiddisch, het
Hebreeuws en het Frans opgenomen. In de bloemlezing staat uitsluitend proza. De
non-fictie is zeer divers: deze verzameling bevat onder meer brieven, een lofrede,
een voorrede op een theologisch-politiek traktaat, reportages, columns,
krantenartikelen, tijdschriftbijdragen, kronieken, dagboeken en memoires. Zowel
van de fictionele als van de niet-fictionele teksten worden afgeronde gehelen
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geselecteerd (bijvoorbeeld een brief, een verhaal) of fragmenten (bijvoorbeeld een
of meer hoofdstukken uit een roman). In het laatste geval kunnen de gekozen delen
afkomstig zijn uit iedere plaats (begin, midden, einde) van de bron. Deze fragmenten
zijn nu eens aaneensluitende dan weer uiteenliggende tekstgedeelten.
Wellicht het meest verrassend in de hierboven gegeven opsomming is de wel erg
summiere introductie van vier bladzijden op zo'n grote hoeveelheid in velerlei
opzichten zeer verschillende teksten. De vraag dringt zich op voor wie mevrouw
Meijer deze anthologie heeft samengesteld als kennelijk gemeend is dat de lezer het
wel kan stellen zonder toelichtend commentaar op het merendeel van het corpus.
Het voorwoord gaat niet in op deze vraag en ook een heldere formulering van de
doelstelling en de selectiecriteria ontbreekt. Ook een reflectie op de preliminaire
vraag ‘wie is jood’ had in een pretentieuze bloemlezing als deze niet achterwege
mogen blijven. Voor het antwoord op deze gecompliceerde vraag komen verschillende
categorieën in aanmerking die bovendien alle in de opgenomen teksten op enigerlei
wijze een rol spelen. Ik denk
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hier niet alleen aan termen als ras, volk, nationaliteit, godsdienst en levenshouding
maar ook aan de status van de respondent: zionist, orthodox, conservatief, liberaal
of assimilant. Ik kan me eigenlijk niet goed voorstellen dat de samenstelster de
overtuiging is toegedaan dat de lezer van haar boek vanzelfsprekend beschikt over
voldoende kennis omtrent al deze begrippen.
Als gezegd geeft het voorwoord geen duidelijke explicatie over hoe gekozen is
en, daarmee samenhangend, wat met deze bloemlezing wordt beoogd. Uit de zinsnede
dat een aantal auteurs (wie zoal?) niet is opgenomen omdat in hun werk de relatie
tussen Nederland en het jodendom niet specifiek aan de orde komt, valt op te maken
dat de selectie in ieder geval te maken heeft met de thematisering van die relatie.
Tevens zijn schrijvers (van fictie, neem ik aan) buiten schot gebleven (wie zoal?)
wier werk zo'n specifieke literaire vorm heeft dat, aldus Meijer, een fragment aan
hun werk toch geen recht zou doen. Hoewel deze mededeling zonder namen en
voorbeelden rijkelijk onbestemd blijft, kan men er wel uit concluderen dat de
uitverkoren fragmenten dus representatief moeten zijn voor het oeuvre en dat de
literaire vorm ervan niet te specifiek (?) mag zijn. De keuze is in alle gevallen
voortgekomen uit het werk, op basis van inhoudelijke criteria stelt Meijer, en ze
vervolgt: ‘joods [is] dan ook geen epitheton dat ik aan een schrijver verleen’. Ik kan
deze redenering eerlijk gezegd niet goed volgen. Als uitsluitend het werk en niet de
joodse schrijver ervan de keuze heeft bepaald, waarom zijn dan geen teksten
opgenomen van niet-joodse auteurs waarin dezelfde problematiek - de verhouding
tussen joden en niet-joden - centraal staat? Daar komt bij dat ik me niet aan de indruk
kan onttrekken, de bloemlezing overziend, dat opname van een aantal fragmenten
vooral gerechtvaardigd wordt doordat de schrijver ervan jood is of als zodanig bekend
staat. Een voorbeeld: volkomen terecht constateert Meijer dat Arnold Aletrino in
zijn literaire werk zelden refereert aan zijn joodse achtergrond, en het gekozen verhaal
‘Zomeravond’ bevestigt die opvatting: van enige joodse thematiek is geen sprake.
Waarom staat dit verhaal niettemin toch in deze bloemlezing?
Wat betreft het voorwoord wil ik ten slotte stilstaan bij Meijers verdediging van
het opnemen van niet-fictionele fragmenten. Vreemd genoeg heeft ze het in dit
verband niet alleen over ‘enkele’ fragmenten, maar ook over fragmenten die
‘beschouwend” van aard zijn. Waar 23 van de 49 bijdragen dat beschouwende hebben,
kan toch moeilijk van enkele gesproken worden. En ofschoon beschouwend en
non-fictie geen identieke begrippen zijn, worden ze wel, zo blijkt, als synoniemen
opgevoerd. Meijer verdedigt opname door te benadrukken dat ze zich hier heeft laten
leiden door persoonlijke voorkeuren: ‘ik lees zelf graag literaire non-fiction’. Ik
geloof het graag, maar wat heeft het adjectief literair te maken met bijvoorbeeld het
stukje van ‘kooken eetgoeroe’ Johannes van Dam? En zou de persoonlijke voorkeur
minder of geen rol hebben gespeeld bij de keuze van fictionele teksten? Hoe dan
ook: voor zowel fictie als non-fictie geldt het ondubbelzinnige criterium: ‘het aanbod
bepaalde de keuze’. Het staat er alsof deze mededeling alle verdere vragen overbodig
maakt.
Het zal inmiddels duidelijk zijn dat ik in deze bespreking het accent leg op de
wijze waarop Levi in de Lage Landen is geredigeerd als bloemlezing. Vandaar dat
ik ook wat nader inga op de noten, die, als gezegd, twaalf teksten toelichten. De door
Meijer gevolgde procedure lijkt mij symptomatisch voor de manier waarop deze
bloemlezing is samengesteld. Een opmerking vooraf heeft betrekking op de letterlijk
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onhandige afstand tussen de tekst en de annotatie. Wie de noten bij Spinoza's traktaat
op bladzijde 26 wil inzien, moet pagina 557 openslaan. Maar belangrijker is de vraag
waarom relatief weinig teksten voorzien zijn van dit soort commentaar. Op grond
waarvan is nu een scheiding gemaakt tussen wel en niet te annoteren fragmenten?
Het antwoord is onthutsend prozaïsch en snel zichtbaar voor wie het
negentiende-eeuwse Nederlands leest van het tweede cluster noten: alleen wanneer
in de gebruikte bron, en die kan dus ook uit de negentiende eeuw stammen, noten
voorkomen, zijn die toegevoegd. De annotatie, zonder namen gepresenteerd, is dus
niet van Meijer maar van de bezorgers of schrijvers van de gekozen teksten. Deze
omstandigheid heeft niet alleen tot gevolg dat aard, omvang en taal van de noten per
tekst sterk verschillen, maar ook dat nu tamelijk
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zinloze toelichtingen worden gegeven die in de oorspronkelijke context niet zinloos
waren. Wat moet de lezer met geleerde verwijzingen als ‘Tacitus, Annales 1,7,1’ of
‘Curtius: 4,10,3’ bij Spinoza als de bijbehorende literatuurlijst ontbreekt? Uit de
‘Bibliografie’ valt af te leiden dat hier gebruik is gemaakt van een vertaling van F.
Akkerman uit 1997. Waarschijnlijk zijn de noten ook van deze meneer Akkerman.
Maar wie annoteerde de bijdragen van David Franco Mendes, Herman Heijermans
Sr. en Jacob Israël de Haan? De ‘Bibliografie’ geeft geen uitsluitsel, zodat de lezer
die de bronnen niet bij de hand heeft niet weet wie bijvoorbeeld verantwoordelijk is
voor het uitvoerige commentaar bij De Haans Correspondent in Palestina 1919-1924
en de literair-historisch irrelevante informatie over Het getij, wanneer alleen de namen
worden genoemd van de voor dit literaire jongerentijdschrift volstrekt onbelangrijke
redactie van het eerste uur. Meijer kan hij hierop niet aanspreken, maar natuurlijk is
zij wel verantwoordelijk voor deze staaltjes van gemakzuchtige en slordige
tekstbezorging.
De adequate toelichting die G.L. Durlacher geeft bij het fragment uit zijn Strepen
aan de hemel zou de norm moeten zijn voor het inleidende commentaar, al dan niet
door middel van noten, dat nagenoeg alle teksten naar mijn overtuiging nodig hebben
als de lezer geen geverseerde, geen specialist is. Uiteraard mag deze lezer ook rekenen
op een woordenlijst die joodse termen van een verklaring voorziet. Wanneer niet
alleen onder anderen Leon de Winter en Carl Friedman in hun romans, maar ook
Evelien Gans in haar recente dissertatie (De kleine verschillen die het leven uitmaken,
over de joodse sociaaldemocraten; Amsterdam 1999) het nodig vinden zo'n lijst op
te nemen, waarom blijft dat dan in deze bloemlezing achterwege?
Behalve een lijstje met woorden als ‘mizrach’ en ‘aschmodai’ ontbreekt in dit
boek iedere uitleg over of toelichting op tal van ijkpunten uit de joodse geschiedenis
in Nederland, op cruciale momenten waarvan er vele in de teksten voorkomen, en
wel zodanig dat zonder commentaar essentiële betekenissen en referenties voor de
huidige joodse en niet-joodse lezer grotendeels of geheel verloren gaan. Ik noem, in
willekeurige volgorde: de tegenstelling Asjkenazien - Sefardien, de Protocollen van
de Wijzen van Sion, het gelijkheidsbeginsel dat de Nederlandse overheid hanteerde
ten opzichte van de joden voor en na de Tweede Wereldoorlog, Het Eichmannproces,
Weinreb en Renate Rubinstein, de Barnevelders, de Joodse Raad, de Nederlandse
Unie, de strijd rond de vier van Breda, de affaire Fassbinder, de organisatiestructuur
van kamp Westerbork, het biologisch, christelijk, economisch en cultureel
antisemitisme, de veranderde relatie tussen Nederland en Israël, de impact van
bijvoorbeeld Anne Franks dagboek, De Jongs televisieserie De bezetting, Pressers
Ondergang op de collectieve herinnering aan de jodenvervolging, enzovoort.
Nogmaals stel ik de vraag aan de orde voor wie Levi in de Lage Landen is gemaakt.
Gelet op het stilistische register waarmee de ‘Biografieën’ zijn opgesteld, zal een
groot leespubliek zijn beoogd. Voor die lezers zijn mededelingen als deze: ‘Lisette
belandt via omzwervingen in de journalistiek’, ‘Wanda studeert in Amsterdam
geschiedenis’, Renate Rubinstein ‘werkt een tijd voor allerlei bladen tot ze wekelijks
een stukje mag schrijven voor Vrij Nederland. Haar stukken groeien uit tot veel
gelezen columns’. Opvallend is verder de stelligheid waarmee algemeniseringen
worden geformuleerd. Zo beweert Meijer dat recensenten en lezers ‘zonder
uitzondering’ veel van Arnon Grunbergs werk houden, en dat de ‘vuistdikke’ romans
van Israël Querido door tijdgenoten als ‘topliteratuur’ werden beschouwd. Een
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relativering van dergelijke uitspraken is wel op zijn plaats. Ik ken bijvoorbeeld een
tijdgenoot van Querido die daar heel anders over dacht, en hij was bepaald niet de
enige. Nee, F. Bordewijk zal niet ‘met half Amsterdam’ zijn uitgelopen om hem op
zijn begrafenis ‘de laatste eer’ te bewijzen. In zijn boek De laatste eer uit 1935 schrijft
Bordewijk over Querido: ‘Hij behoort tot die joden welke hun volk afbreuk doen,
welke wij onverdraaglijk noemen omdat zij enkel de slechte eigenschappen van het
ras vertonen, en van de goede geen spoor. Hij heeft ook geen joods vuur, zoals Da
Costa of Heijermans, hij is alleen maar joods druk. Hij is verschrikkelijk druk, zijn
lawaai is zijn succes.’ Weinig delicate maar wel duidelijke taal lijkt mij.
De inaccurate tekstbezorging komt verder tot uiting wanneer
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we gegevens uit de biografieën, de bibliografie en de bloemlezing zelf vergelijken.
Zo overlijdt Renate Rubinstein op bladzijde 432 in 1989 en op bladzijde 539 in 1990.
En Mulisch' reportage De zaak 40/61 verschijnt in 1962 (p. 587) en in 1961 (p. 576).
Inconsistentie in de titelbeschrijvingen is troef in de ‘Bibliografie’: paginering wordt
zonder enige systematiek wel en niet vermeld, het jaar van verschijnen ontbreekt
nogal eens, zo nu en dan wordt vermeld wanneer een eerste druk verscheen, met
betrekking tot de gebruikte bron wordt soms wel en soms niet beschreven om welke
druk het gaat, af en toe, als eerder geconstateerd, ontbreekt de naam van een
tekstbezorger.
Wanneer ik ten slotte nog enige kanttekeningen plaats bij de kern van het boek,
dus het corpus gekozen teksten, ga ik het niet hebben over wat ik mis en wat ik zou
weglaten. Ik richt me op het resultaat van Meijers selectie en merk op het bijzonder
te betreuren dat de keuzes nergens expliciet worden beargumenteerd, de keuze van
de teksten noch de keuze van de gedeelten die daar uitgelicht zijn. Graag zou ik
hebben willen weten waarom van De Winter het, overigens prachtige, verhaal ‘De
foto’ is opgenomen en niet fragmenten uit zijn in joodse kring omstreden roman
SuperTex (1991), naar aanleiding waarvan de vraag is gesteld of een jood wel in een
Porsche kan rijden, zoals het hoofdpersonage. Waarom zijn de laatste bladzijden,
zonder er overigens melding van te maken dat het de laatste bladzijden zijn, uit Carry
van Bruggens indrukwekkende roman De verlatene (1910) geselecteerd en niet andere
passages? Enzovoort.
Het stellen van de laatste vraag brengt mij op een principiële kwestie. Wat is de
zin van het opnemen van fragmenten uit een roman die niet het begin ervan betreffen,
bij ontstentenis van een introducerende paragraaf over wat vooraf ging, over de
personages en over de vertelsituatie? Als voorbeeld noem ik de hoofdstukken zes
tot en met acht uit Josepha Mendels' Als wind en rook. Het lijkt me niet uitgesloten
dat velen deze aangrijpende roman uit 1950 niet kennen. Wat kunnen zij beginnen
met de acht hier afgedrukte pagina's? Niet veel, vrees ik, want voor een goed begrip
is het noodzakelijk kennis te nemen van enige gebeurtenissen die eerder beschreven
zijn. Daarbij komt dat de vertelstructuur in deze roman, ook in het fragment, nogal
uitzonderlijk en ingewikkeld is vanwege het voorkomen van zowel een
personage-gebonden ik-verteller als een auctoriale vertelinstantie. Mutatis mutandis
geldt deze kritiek voor alle fragmenten die niet samenvallen met het begin van een
roman.
Zoals ik eerder aangaf, kent de bloemlezing een historische en inhoudelijke
hoofdstukindeling. In het voorwoord geeft Meijer een beknopte en weinig expliciete
motivatie voor de zesdeling. De grootste problemen had ik met het vierde hoofdstuk
waarin naoorlogse teksten zijn onderbracht die betrekking hebben op de periode voor
1940. Het hoofdstuk heet ‘De droom (nostalgische herinneringen)’ ter onderscheiding
van het vijfde hoofdstuk ‘De scherven’ dat gaat over de herinneringen aan de Tweede
Wereldoorlog. Omdat nostalgie toch betekent het idealiserend terugverlangen naar
wat geweest is, is het mij een raadsel waarom de hier bijeengebrachte teksten onder
deze noemer zijn opgenomen. Neem nu het fragment waarmee de ‘De droom’ opent,
de zojuist genoemde bladzijden uit Als wind en rook. In deze roman blikt het
hoofdpersonage Elisa met afgrijzen terug op wat wel de grootste vergissing van haar
leven was: haar huwelijk met de steil joods-orthodoxe Simon. Het valt buiten het
bestek van deze recensie in te gaan op de omstandigheden die haar tot dit huwelijk
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brachten. Het gekozen tekstgedeelte beschrijft de avond dat Elisa voor het eerst in
Simons huis is, en alles wijst erop dat de toekomst voor de aanstaande echtelieden
verre van rooskleurig zal zijn, integendeel: ‘toen zag ik zijn gezicht, bleek, al wat
oud en slechtverzorgd, toen zag ik zijn valse tanden waarvan er een in de onderkaak
ontbrak, toen zag ik zijn wat dikke handen met de ongelijke, gele nagels, en ik kon
niet meer weg’. Kortom, van enige nostalgie op het niveau van het hoofdpersonage
is geen sprake. De lezer mag van mij aannemen dat ook voor Josepha Mendels de
episode die in haar roman centraal staat allerminst het object is van idealiserend
heimwee. Ook enkele andere teksten die Meijer heeft ondergebracht in het vierde
deel zijn voor mij lastig te associëren met de positieve connotatie die het begrip
nostalgie nu eenmaal heeft.
Samenvattend: de hier bijeen
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gebrachte teksten geven een caleidoscopisch beeld van de toch dikwijls problematische
positie van joden in Nederland, met als een nauwelijks te bevatten dieptepunt de
breuk van de jaren 1940-1945, toen van de 140.000 joden in ons land ruim 75 procent
werd vermoord. In het licht van het gegeven dat tot op de dag van vandaag telkens
blijkt dat juist die periode tot ons onvoltooide verleden behoort, zijn talrijke passages
onthullend te noemen. Ik geef daarvan één voorbeeld uit het dagboek van Sam
Goudsmit. Het is 22 april 1945 als Goudsmit met verbittering schrijft over de
Nederlandse Unie en een van haar leiders J.E. de Quay, die later, in 1959,
minister-president zou worden: ‘Zijn artikelen hebben ons destijds benauwd, zij
preekten meegaandheid jegens de bezetting, ja, zij tolereerden de on-Nederlandsche,
anti-Nederlandsche Jodenvervolging. Deze kerel werd minister! Hij is “gematigd”
fascist.’
De onbetwiste literaire en documentaire waarde van een groot deel van de
verzamelde teksten maakt van Levi in de Lage Landen nog geen geslaagde
bloemlezing. Ze is bepaald niet het prestigieuze monument geworden dat de uitgever
en de samenstelster erin wensen te zien. Juist als bloemlezing schiet deze uitgave
tekort omdat ze in tal van opzichten de sporen vertoont van een wat te al te
nonchalante, zo men wil gemakzuchtige aanpak. De wijze waarop het boek is
samengesteld, staat op gespannen voet met de pretenties die eraan ten grondslag
liggen.
Hans Anten

J.D.F. van Halsema, Dit eene brein. Opstellen over het werk en
dichterschap van J.H. Leopold.
Groningen (Historische Uitgeverij) 1999. 332 blz. f 65,

Dit uitgekozen koninklijk gLoriestuk en pronkklei nood
Van Halsema's meest recente publicatie, Dit eene brein: opstellen over werk en
dichterschap van J.H. Leopold, is een terugblik op zijn bestudering van Leopold tot
nog toe. Een soort greatest hitsverzameling, zo men wil. In het ‘Vooraf’ (pp. 5-6)
zegt Van Halsema het zelf als volgt: ‘De hier gebundelde opstellen vormen een ruime
selectie uit de artikelen waarin ik sinds 1975 heb geprobeerd greep te krijgen op
poëzie en dichterschap van J.H. Leopold; twee nieuwe opstellen zijn daaraan
toegevoegd.’ Deze selectie wordt chronologisch gepresenteerd, aangezien Van
Halsema het juist achtte om de ontwikkeling in zijn benadering van Leopold zichtbaar
te laten. De bundel biedt in totaal acht opstellen, die (ondanks hun ‘eigen relatieve
zelfstandigheid’) sterk met elkaar samenhangen. Ze geven inzicht in het dichtwerk
van Leopold en weerspiegelen de ontwikkelingsgeschiedenis van het kritische werk
van Van Halsema. Dit eene brein is daarmee een sprekend voorbeeld van een
symbiose tussen een dichter en zijn interpreet.
Het resultaat van een dergelijke verhouding blijkt al meteen uit het eerste opstel,
getiteld ‘Enkele bronnen van Cheops’. Leopolds schitterende poëzie geeft Van
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Halsema alle mogelijkheid tot uitgebreide analyses, die uitblinken in zorgvuldigheid
en kennis van zaken. Bovendien zorgen zijn interpretaties ervoor dat het werk zélf
nog meer gaat schitteren. Een gedicht als Cheops leent zich uitstekend voor de
intertekstuele benadering die zo kenmerkend is voor Van Halsema. Deze subtiele en
soms licht speculatieve, maar zeker overtuigende methode maakt het mogelijk om
intertekstuele invloeden in een gedicht aan de oppervlakte te brengen. Men gaat er
daarbij vanuit dat een dichter zijn eigen werk laat beïnvloeden door andere teksten.
Van Halsema beschrijft Leopolds schrijfproces daarom als een ‘intuïtief herschikkend’
dichten (p. 13), als een vorm van ‘omdistilleren’ (p. 247) of als een ‘omleesproces’
(p. 248). Hij probeert, door tegelijkertijd een gedicht en de mogelijke intertekst te
lezen, als het ware in het hoofd van de dichter te kruipen, om zo het schrijfproces het al dan niet bewuste ‘herschikken’ - woord voor woord te kunnen naspeuren en
te reconstrueren. Het is op basis van lexicale en semantische overeenkomsten tussen
gedicht en bron namelijk mogelijk om een uitspraak te doen over de teksten die van
invloed kunnen zijn geweest op het dichtproces; bovendien wordt daardoor ook de
betekenis van een dergelijke intertekst voor de interpretatie van het gedicht als geheel
duidelijk.
Van Halsema sluit zijn ogen niet voor de problemen die deze methode met zich
meebrengt. Het is natuurlijk nooit mogelijk om met volledige zekerheid aan te
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geven wat Leopold tot het schrijven van een bepaald gedicht heeft bewogen. Van
Halsema merkt dan ook op: ‘Ik ben mij ervan bewust dat een dergelijke
veronderstelling over Leopolds werkwijze speculatief van aard is. Er zijn echter meer
plaatsen in het werk van Leopold waar men kan vermoeden dat er sprake is van
woorden, beelden, enzovoort, afkomstig uit enigerlei lectuur, die bij Leopold in een
nieuw verband zijn ondergebracht.’ (p. 269)
Aan het begin van ‘Enkele bronnen van Cheops’ beschrijft Van Halsema zijn
werkwijze, nu toegepast op Leopolds gedicht Cheops, als volgt: ‘De richting van dit
onderzoek rondom het gedicht Cheops is geweest: van buiten de tekst naar binnen
toe. Dat komt erop neer dat ik me naar aanleiding van de onderzochte mogelijke
bronnen van Cheops concentreer op enkele lijnen in Cheops, waarvan ik veronderstel
dat het hoofdlijnen zijn, die na vanuit het brononderzoek aangereikt te zijn ook binnen
de tekst van Cheops als zodanig zichtbaar gemaakt kunnen worden.’ (p. 9) Een
aanwijzing voor een eerste mogelijke bron is de hoofdpersoon van het gedicht, de
Egyptische koning Cheops, bouwer van de grootste van de drie piramides bij Gizeh.
De gegevens van het gedicht met de egyptologische feiten vergelijkend, komt Van
Halsema echter al snel tot de volgende conclusie: ‘Men ziet dat [...] de oogst aan
voor Cheops ondubbelzinnig toepasselijke gegevens, ontleend aan de egyptologie,
nogal pover is.’ (p. 12) Er moet volgens Van Halsema dus een ander bronnencomplex
in het spel zijn. Leopold, zo blijkt dan ook, is bij het schrijven van Cheops niet zozeer
door de egyptologie, maar in de eerste plaats door het gedachtegoed van Epicurus
beïnvloed. Om te beginnen wijst Van Halsema erop dat het door Cheops doorreisde
universum ‘gestoffeerd [is] met vele epicureïsche elementen’ (p. 31). De argumenten
die hij daarvoor aandraagt, zijn stuk voor stuk mooie voorbeelden van zijn werkwijze.
Na allereerst een citaat gegeven te hebben uit een brief van Epicurus aan Pythocles,
vertaald in het Duits ‘in de aan Leopold ten tijde van de publicatie van Cheops
bekende vertaling van Kochalsky’ (p. 23), vat Van Halsema Epicurus' woorden als
volgt samen: ‘[Epicurus geeft hier] het beeld van kiemen, die gaan vloeien, zich
geleden en toenemen, waarop iets als een bevruchting volgt [...].’ (p. 23) Vervolgens
wordt naast deze mogelijke bron de tekst van Cheops gelegd, in het bijzonder naast
de passage waarin beschreven wordt wat de farao, in zijn ommegang door het
universum, om zich heen ziet gebeuren. De overeenkomsten en invloeden lichten
dan als het ware in de woorden van het gedicht op: ‘het wereldstof [...] ging vloeien
in gebogen / bedding, die ijlings tot een ronden kolk, / een boezem werd, een in zich
opgesloten / holte, een kom opzwellende ten boorde / en eindelijk een volle
moederschoot, [...].’
Van Halsema: ‘Beide elementen uit deze voorstelling, het “Abströmen” en het
beeld van de bevruchting, vinden we in de tweede strofe van Cheops terug. Het
vloeien [...] wordt nader uitgewerkt in een reeks waterbeelden (bedding, kolk, boezem,
kom ten boorde), het bevruchtingselement, misschien al voorbereid in “boezem”,
komt duidelijk naar voren in “volle moederschoot” [...].’ (p. 23) Op dergelijke wijze
toont Van Halsema, gebruikmakend van talloze passages uit Cheops, aan hoe Leopold
de teksten die hem fascineerden heeft verdicht tot versregels. Zoals blijkt is het vooral
de leer van Epicurus geweest die hem daartoe inspireerde.
De benadering van Leopold en zijn werk in Dit eene brein is veelzijdig en het
onderzoek blijft zeker niet tot bronnenonderzoek zonder meer beperkt. In het opstel
‘In aller midden daar alleen: aantekeningen rond Kinderpartij’, probeert Van Halsema
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Leopolds dichtwerk in te delen in poëtologische periodes, al naar gelang ‘de aard
van de teksten die de intertekstuele ruimte vormen waarbinnen Leopold zijn eigen
poëzie tot ontwikkeling brengt’. (p. 48) Bronnenonderzoek met een literair-culturele
toepassing dus. In het derde opstel, ‘De man en de masque: opmerkingen bij een
toekomstige biografie’, leidt het (biografisch) bronnenonderzoek tot enkele richtlijnen
voor een toekomstige Leopold-biografie - en op die manier geeft Van Halsema zelf
natuurlijk al een aardige aanzet tot een dergelijke levensbeschrijving.
In het ‘Vooraf’ schrijft Van Halsema dat de verschillende opstellen in Dit eene
brein elkaar opvolgen als was ‘het vorige opstel [...] steeds een opstap naar het
volgende’. Deze samenhang en de wijze waarop Van Halsema
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zijn onderzoek door de jaren heen heeft uitgebreid en waar nodig gecorrigeerd, komt
duidelijk naar voren in het vijfde opstel, getiteld ‘Met boven alles uitgetogen de
eenzaamheid der menschenziel: voorstellingen van een God bij Leopold’. Van
Halsema neemt zijn eigen periodisering van Leopolds oeuvre, zoals hij die heeft
uiteengezet in ‘In aller midden daar alleen: aantekeningen rond Kinderpartij’ als
uitgangspunt en probeert ‘de vraag naar de mogelijke zichtbaarheid [in deze drie
perioden] van religieuze voorstellingen’ (p. 119) te beantwoorden. Zo zal de Leopold
uit de eerste periode waarschijnlijk Christus als hoofdfiguur van zijn debuutreeks
‘Zes Christus-verzen’ hebben genomen omdat deze godsfiguur in de contemporaine
literatuur was ‘ontchristelijkt’ en vervolgens (in het geval van de Tachtigers)
getransformeerd tot ‘het beeld van de moderne dichter die in verheven afzondering
zijn lijden omzet in schoonheid’ (p. 121). Gedurende de tweede periode wordt
Leopolds godsbegrip filosofischer en abstracter, om uiteindelijk in de derde periode
zelfs geheel aan de rede te ontsnappen. De goddelijke waarheid wordt een ‘geheimer
soort waarheid’ (p. 130), die als een genadegave aan een enkeling kan worden
verleend. Deze smelt dan in een soort mystieke eenheid samen met de godheid en
wordt zo verlost van zijn eenzaamheid. Van Halsema nuanceert op deze wijze zijn
eerdere bevindingen, terwijl hij bovendien een nieuw, theologisch aspect van Leopolds
werk belicht.
‘Nu ik na jaren haar weer toespreek: de formatie van een gestorven geliefde in
Leopolds vroegere poëzie’, sluit Dit eene brein af. In dit opstel tracht Van Halsema
de biografische en tekstuele gegevens te achterhalen die een rol speelden bij het
totstandkomen van de literaire topos van de gestorven geliefde in Leopolds dichtwerk.
Aanvangspunt in het onderzoek is een invloedrijke gebeurtenis in het leven van de
jonge Leopold. Enkele jaren voor zijn debuut reisde hij als gouverneur van de
dertienjarige zoon van de familie De Vos van Steenwijk door Frankrijk en Italië;
tijdens die reis hield hij een dagboek bij, dat later in zijn Verzameld werk werd
opgenomen. Dit ‘Reisdagboek 1890’ zou dus als bron voor bepaalde gedichten
gediend kunnen hebben. Van Halsema laat zien dat deze intertekst inderdaad in de
richting van een dramatisch verlopen liefdesgeschiedenis wijst, die zich tijdens
Leopolds verblijf in het buitenland afspeelde. In Nice blijkt de jonge
dichter-gouverneur in contact te zijn gekomen met een doodziek meisje. Hoewel er
in feite niets tussen de dichter en zijn geliefde voorvalt, raakt Leopold diep onder de
indruk van haar. Het tragische gegeven dat hij haar nooit meer zal zien en dat zij
hoogstwaarschijnlijk binnenkort alleen zal sterven, kan hij nauwelijks verdragen:
hun mogelijke liefde is al bij voorbaat gedoemd te mislukken. Zo schrijft Leopold
in februari in zijn dagboek: ‘25 Febr. Nice verlaten Ie coeur gonflé de larmes. Ik had
haar gisteren niet vaarwel kunnen zeggen omdat ze niet aan tafel was. Van morgen
toen ik uit de zijgang kwam, ging zij naar beneden Zij was mij tien twaalf treden
voor, zou ik haar trachten in te halen en aanspreken om haar adieu te zeggen.’ (p.
248) Hij durft het echter niet en blijft alleen en verlaten achter.
Het bewonderenswaardige aan Van Halsema's bronnenonderzoek in dit geval, is
dat hij behendig weet te reconstrueren hoe Leopold in de jaren na 1890 de
bovenstaande feiten uit zijn dagboek ‘omdistilleert’ tot poëzie, zonder daarbij te
vervallen in simpel biografisme. Met de korte aantekening uit het dagboek is Van
Halsema in staat om Leopolds poëzie te verduidelijken, terwijl hij tegelijkertijd de
lezer inzicht geeft in de totstandkoming ervan. In een van Leopolds gedichten, ‘Laat
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het niet lang zijn, liefste, liefste mijn’ (p. 251), kan men namelijk een verbale echo
van de summiere gegevens uit ‘Reisdagboek 1890’ herkennen: ‘Laat het niet lang
zijn, liefste, liefste mijn, / het weggaan! Ai, maak mij het hart met zwaar / door
tranen! O ons laatste samenwezen / laat het niet lang zijn! // Een kort adieu - en
langen tijd daarna / denkt dan mijn ziel, uitschreiend, hoeveel liefs / en hoeveel teers
er werd bedwongen in / een kort adieu.’ Van Halsema legt de relaties tussen beide
teksten als volgt bloot: ‘Het “weggaan” correspondeert met de situatie op 25 februari:
“Nice verlaten”; [...]. De oproep van de “ik” in het gedicht “Maak mij het hart niet
zwaar door tranen” is een vrijwel regelrechte vertaling van het “le coeur gonflé de
larmes” uit het dagboek [...]. Het ‘kort adieu’ uit de tweede strofe is als mini-project
terug te vinden in het dagboek; Leopold overweegt daar om het meisje, dat hem tien,
twaalf treden voor
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is, in te halen om haar “adieu te zeggen”. (Dat “adieu” zou er, net als de Franse
woorden in dagboektekst, op kunnen wijzen dat het om een Frans meisje ging, of in
elk geval om een meisje met wie Leopold Frans sprak.)’ (p. 251) Het is fascinerend
om te zien hoe Leopold de gegevens uit zijn leven als ruw materiaal voor zijn poëzie
gebruikt. Van Halsema toont zich hier wederom een meester in het toepassen van
zijn methode.
De opstellen uit Dit eene brein zijn stuk voor stuk klassiekers. Van Halsema is
enorm belezen (de bibliografie is immens en strekt van H.C. Andersen tot Oscar
Wilde) en hij heeft alles uitvoerig gedocumenteerd. Hij heeft aandacht voor elke
versregel, elk woord, en laat bijna geen enkele mogelijke bron of betekenis
onbesproken. Van Halsema's stijl is afwisselend poëtisch (zo noemt hij Leopolds
latere werk ‘de delta van onvoltooid werk waarin het oeuvre uitloopt’ [p. 43] en stelt
hij dat het meisje uit het gedicht Kinderpartij ‘habituee is van haar eigen innerlijk
theater’ [p. 59]), maar soms ook aangenaam prozaïsch, op het droge af (zo gebruikt
hij bijvoorbeeld een kopje als: ‘Feitelijke achtergronden bij het sterfgeval’ [p. 242]).
Erudiet, geduldig en nauwkeurig; en toch getuigend van een grote bescheidenheid
en terughoudendheid in presentatie van de resultaten, zoals blijkt uit de vele
formuleringen als: ‘Het lijkt mij dat na de al genoemde overeenkomsten [...] het
verband [...] overtuigend aanwezig geacht kan worden.’ (p. 21); of: ‘Op basis van
de convergentie van tekstclusters [...] acht ik het aannemelijk dat [...].’ (p. 232) En
de vormgeving van Dit eene brein is al net zo bewonderenswaardig: ruim driehonderd
ingebonden, licht bedrukte pagina's, met een zwarte, harde kaft waarop trots in gouden
letters de titel van het werk en de naam van de auteur prijken en tot slot een elegant
rood leeslint. Niets dan lof, kortom.
Maar toch. Al lezend in Dit eene brein dringt de vraag zich op waar deze uitgave,
het resultaat van zoveel geleerdheid en vakmanschap, eigenlijk voor dient. Op Van
Halsema's onderzoek an sich valt niets aan te merken, integendeel. Maar in de vorm
van Dit een brein krijgt zijn Leopoldonderzoek wel een erg specialistisch karakter.
Deze verzameling opstellen lijkt in eerste instantie vooral voor de Leopold-kenners
bedoeld; Van Halsema heeft met Dit eene brein zeker geen makkelijk toegankelijke
studie over Leopolds werk uitgegeven. Zo zijn ten eerste de langere gedichten, zoals
Cheops en ‘Kinderpartij’, niet in Dit eene brein opgenomen. Daarmee wordt
verondersteld dat de lezer het Verzameld werk al tot zijn beschikking heeft en met
de gedichten vertrouwd is. Verder leidt dit ertoe dat hij, al lezende, voortdurend heen
en weer moet pendelen tussen Dit> eene brein en Leopolds primaire werk, indien
hij Van Halsema's analyses en Leopolds gedichten de aandachtige lezing wil geven
die zij beide verdienen. Het opnemen zou niet alleen de lees- en studeerbaarheid van
het boek hebben verhoogd, maar tevens tot een mooiere uitgave hebben geleid. Ten
tweede legt de opzet van Dit eene brein erg veel nadruk op de ontwikkeling die Van
Halsema's secundaire werk heeft doorgemaakt, in plaats van op de ontwikkelingen
die Leopolds poëzie vertoont. Als gevolg hiervan begint men zich na een tijdje af te
vragen of het boek nu als een monument voor Leopold is bedoeld of eerder als een
eerbetoon aan Van Halsema (en, in het verlengde daarvan, van wie dat ‘eene brein’
uit de titel dan eigenlijk is). Een inleiding, of een meer ‘reflecterend’ opstel (al dan
niet door Van Halsema zelf geschreven), met daarin een overzicht van het
Leopold-onderzoek in het algemeen en Van Halsema's positie daarin, had dit kunnen
voorkomen.

Vooys. Jaargang 18

Dit eene brein is, kortom, een monumentaal boek. Het geeft een respectabele stand
van zaken van Van Halsema's speurtocht door het werk en de wereld van Leopold.
De publicatie van Dit eene brein is dan ook een mijlpaal, zowel in de geschiedenis
van de Leopold-studie als in de geschiedenis van het intertekstualiteitsonderzoek.
Maar wel een die uitsluitend door specialisten en trouwe Van Halsema-lezers
opgemerkt zal worden. En dat is jammer, want wat Dit eene brein zeker duidelijk
maakt, is dat Van Halsema's werkwijze een algemenere toepassing en een grotere
bekendheid verdient.
‘Zoo dit groot monument, dit uitgekozen / koninklijk gloriestuk en pronkkleinood,
/ de rijke rotsklomp, kantig en behouwen / als een gekloofd juweel [...]’ (rr. 136-139),
zo beschrijft Leopold de piramide van Cheops. Regels waar
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men een uitspraak over het kunstwerk in het algemeen zou kunnen lezen, volgens
Van Halsema. Echter, in een bepaald opzicht zijn deze regels ook op Dit eene brein
van toepassing: dit boek is een ‘gloriestuk’ voor een dichter en zijn werk, maar
tegelijkertijd ook een ‘kleinood’, want te beperkt in zijn toepassing en te zeer pronkend
met zijn specialisme. Van Halsema vat Cheops' mening over de kunst als volgt samen:
‘van monument naar sierstukje, een kwestie van optiek’ (p. 41). Indien men dit
oordeel tevens voor Dit eene brein zou willen laten opgaan, had hij het dan ook niet
beter kunnen zeggen.

Alles is te zwaar, omdat alles te licht is. De brieven van Paul Celan aan
Diet Kloos-Barendregt. Bezorgd door Paul Sars en vertaald door C.O.
Jellema.
Amsterdam (Uitgeverij Bas Lubberhuizen) 1999. 160 blz. f 44,90.

Zo'n uitgangspunt zouden mijn gedichten zijn
Na vele omzwervingen geraakt de dichter Paul Celan (1920-1970), tegenwoordig
vooral bekend door het gedicht ‘Todesfuge’, in 1949 in Parijs. Daar probeert hij na
de verschrikkingen van de Holocaust - zijn beide ouders vonden hun einde in een
concentratiekamp en Celan verrichtte dwangarbeid - en na zijn vlucht uit het door
de Russen bezette Roemenië een nieuw bestaan op te bouwen. Zijn debuutbundel
Mohn und Gedächtnis (1952) moet dan nog verschijnen. In deze eerste tijd in Parijs
die zowel door emotionele als praktische moeilijkheden gekenmerkt wordt, leert hij
per toeval op een terras aan de Seine de Nederlandse conservatoriumstudente Diet
Kloos kennen, die met een vriendin de Franse hoofdstad bezoekt. De twee raken in
gesprek en blijken vele raakvlakken te hebben, vooral als het gaat om ervaringen die
beiden tijdens de Tweede Wereldoorlog moesten ondergaan. Diet Kloos was ten tijde
van de oorlog actief in het verzet, evenals haar man Jan Kloos. Beiden werden tegen
het einde van de oorlog door de Gestapo opgepakt en verhoord. Jan Kloos werd
gefusilleerd, omdat hij bleef zwijgen. Diet overleefde weliswaar, maar was bij de
martelingen van haar man aanwezig geweest en had zelf celstraf doorstaan.
De nog jonge Celan en Diet Kloos brengen de daaropvolgende dagen in Parijs
samen door. De ontmoeting en de tijd daarna, waarin ze een gelijkgestemdheid bij
elkaar ontdekken, vormt de basis van een intensieve briefwisseling die ongeveer een
jaar zou duren. Alle twaalf brieven die Celan destijds aan zijn Nederlandse vriendin
schreef, zijn bewaard gebleven en zijn nu voor het eerst tezamen gepubliceerd in
Alles is te zwaar, omdat alles te licht is. Het boek vormt het derde deel van de
dissertatie uit 1993 van Paul Sars over de poëzie van Paul Celan, maar verdween
direct na de verdediging op verzoek van de erven Celan in de kluis. Na een paar jaar
kwamen de erven klaarblijkelijk gedeeltelijk terug op hun verzoek en gaven
toestemming voor deze uitgave, die slechts eenmalig in een oplage van 1.500
exemplaren en daarbij nog alleen in Nederland is verschenen. Alleen om deze reden
kan gezegd worden dat het bij Alles is te zwaar, omdat alles te licht is om een zeer
bijzonder boek gaat, dat vooral voor de verwoede Celan-verzamelaar een waardevolle
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aanschaf zal betekenen. Naast de twaalf brieven in facsimile en transcriptie bevat de
uitgave een Nederlandse vertaling van de brieven door C.O. Jellema, een uitgebreid
notenapparaat per brief, waarin belangrijke achtergrondinformatie gegeven wordt,
en een toelichting, waarin brieven en poëzie naast elkaar worden gelegd, beide
verzorgd door Paul Sars.
De brieven geven inzicht in een periode van Celans leven, waarover
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tot nu toe nog weinig bekend was. Telkens komt Celan in de brieven te spreken over
de problemen die hij in zijn eerste jaren in Parijs als buitenlander ondervindt:
bijvoorbeeld om aan geld te komen om in zijn onderhoud te voorzien of om een
stipendium te krijgen. Hij studeert in die tijd germanistiek aan de Sorbonne en geeft
privélessen Duits. Interessant zijn de brieven vooral wanneer Celan over zijn gedichten
spreekt of op ervaringen en emoties reflecteert. Zo wordt de dichter in deze
beginperiode heen en weer geslingerd tussen onzekerheid en zelfvertrouwen over
de betekenis van zijn eigen werk. Wanneer hij in een brief vermeldt dat hij zijn
gedichten van een uitgever terug heeft gekregen met een negatief oordeel, weet zijn
zelfvertrouwen weliswaar deze teleurstelling te relativeren met de gedachte dat de
uitgever onkundig is, maar tegelijkertijd geeft hij toe dat een dergelijke reactie toch
erg sterk zijn gemoed beïnvloedt en onzekerheden oproept. In al zijn onzekerheid is
echter ook al de droom van oneindigheid aanwezig: ‘En onder alles, verborgen,
nauwelijks hoorbaar, maar kwellend op onderaardse manier, de droom van de
oneindigheid, nooit verwerkelijkt, nauwelijks vermoed, onbereikt. / En daartussen:
ik, Paul Celan, een man die misschien toch nog een boom wordt, als de avond dat
wil.’ (p. 91).
Bij het schrijven van de gedichten is deze oneindigheidsdroom echter niet de
belangrijkste motivatie. In de brieven komt meermaals naar voren dat de gedichten
vooral uit een soort existentiële noodzaak ontstaan. Een keer schrijft Celan aan Diet:
‘Ik moet schrijven, Diet, dan leef ik.’ (p. 95) En in een andere brief: ‘Wat ik nodig
heb, wat ik zo dringend nodig heb, juist omdat ik zo vaak van mijzelf weg moet, op
reis moet gaan - en wat een ongemak is dat reizen: ikzelf ben daarbij roerloos,
verplaats me niet, maar de wereld raast onder mijn voeten voorbij! - wat ik dus nodig
heb, is het gevoel dat er bij al dat geheen-en-weer een uitgangspunt is dat, ook al kan
dat nooit weer bereikt worden, toch blijft bestaan - zo'n uitgangspunt zouden mijn
gedichten zijn als ik ze in veiligheid wist, netjes gedrukt en gebonden.’ (p. 75).
Belangrijke en telkens terugkerende thema's in de brieven - en Paul Sars legt hier
in zijn toelichting en noten terecht de link met Celans poëzie en poëtica - zijn ‘tijd’,
‘het tot iemand kunnen spreken’ en daarmee samenhangend ‘het zwijgen,
verstommen’. Meermaals prijst Celan Diet als iemand tot wie hij spreken kan en die
hem verstaat. Daarbij vraagt hij haar hem ook te schrijven als hij lijkt te zwijgen.
Paul Sars wijst hier op een grote overeenkomt met Celans gedichten, die zich immers
bijna altijd aan een ‘Du’ richten, en refereert aan Celans eigen karakterisering van
zijn poëzie als ‘flessenpost’.
Wat het thema tijd betreft, is vooral de tweede brief interessant. Celan schrijft dat
hij geen notie heeft van tijd, aangezien verschillende kerkklokken in zijn buurt
allemaal door elkaar klinken. Er is een scherp oor voor nodig om ze van elkaar te
onderscheiden, maar, zo schrijft hij: ‘mijn oor is traag, opzettelijk, opdat mijn hand
des te actiever wordt, als ik eindelijk de tijd ben kwijtgeraakt.’ (p. 65) Hieruit blijkt
dat het wegvallen van het tijdsbewustzijn voor Celan een belangrijk vereiste is bij
het schrijven. Doch, met tijd doelt Celan niet altijd op de actuele tijd, het razende
nu, maar even zo vaak op het verleden dat nog onverwerkt is. Dit komt vooral in
latere fragmenten van dezelfde brief naar voren, wanneer de confrontatie met een
Noorse collaborateur hem weer pijnlijk bewust maakt van de tijd, het verleden: ‘Merk
je dat de tijd, waarvan ik mij bevrijd waande, achterbakser is dan ik dacht? Daar is
ze weer, niet alleen, met haar mensen is ze teruggekomen, met alle schurken die zij
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op hun wenken bedient. Nee, ze is er niet weer, ze was er al toen mijn gedachten
overgingen in het imperfectum, het tijdgebondene par excellence, - je merkt wel dat
ze haar naam niet voor niets draagt, deze tijd waaraan voltooiing vreemd moet blijven.
/ Veel horloges moeten nog stukgemaakt worden, Diet. Maar mijn valet de chambre
waagt het niet nog eens, vrees ik. En ikzelf, - ik zal mijn horloge naar de horlogemaker
dragen... Alles is te zwaar, omdat alles te licht is.’ (p. 69, 71)
In poëticaal opzicht leveren vooral de eerste brieven de meeste informatie. De
laatste brieven richten zich steeds meer op praktische zaken en op de spoedige komst
van Diet naar Parijs. Deze brieven zijn in een ander opzicht interessant te noemen.
Steeds duidelijker openbaart zich daarin, dat er waarschijnlijk sprake was van een
liefdesgeschiedenis tussen Diet Kloos en Paul Celan. Celan is
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er weliswaar nooit expliciet in, maar de aanduidingen worden tegen het einde van
de briefwisseling toe steeds onverbloemder. In verschillende brieven wordt met het
woord ‘apostelgeschiedenis’ naar de gezamenlijke tijd in Parijs verwezen en Celan
noemt zichzelf, als hij aan deze tijd refereert, Ali Baba, waarbij de
Sesam-openu!-metaforiek haast niet zonder seksuele connotatie gelezen kan worden.
In de elfde brief, vlak voor het bezoek van Diet, schrijft Celan ten slotte: ‘Ik moet
bekennen, dat ik een beetje opgewonden ben: wie weet of ik nog Ali Baba ben - dat
ben ik al zolang niet meer geweest... [...] Wanneer kom je? Laat me niet ai te lang
wachten: ik begin al te twijfelen of er ook werkelijk voor mij een apostelgeschiedenis
bestaat.’ (p. 113)
Aan de hand van een uitgebreid commentaar achterin het boek en noten bij de
brieven licht Sars zijn stelling toe, dat de brieven inzicht bieden in het ontstaansproces
van de gedichten, die veelal als hermetisch worden gekarakteriseerd. Sars wijst deze
benaming af en toont aan dat aan de gedichten vaak een persoonlijke ervaring ten
grondslag ligt. Bovendien, zo beweert Sars, blijkt uit de brieven dat de vaak als
surrealistisch en hermetisch bestempelde toon van de gedichten in feite het persoonlijk
stemgeluid van Celan is. Het boek verzet zich daarmee tegen een langdurige periode
in de interpretatie- en receptiegeschiedenis van Celans poëzie, waarin de gedichten
als ‘dunkel’, ‘hermetisch’ in de zin van onbegrijpelijk afgedaan werden, een typering
waar Celan zich altijd fervent tegen geweerd heeft, en waarin de gedichten alleen
tekstimmanent werden bekeken. Pas de laatste decennia zijn er andere geluiden in
de exegese van de Celan-gedichten te horen. Verschillende interpreten ruimen nu
ook plaats in voor andere ingangen tot de gedichten en de door Sars bezorgde uitgave
levert dan ook een waardevolle bijdrage in deze relatief nieuwe benadering van
Celans poëzie.
Alleen - en dit is tevens het enige manco aan het boek - schijnt Sars soms enigszins
door te slaan in zijn enthousiasme. Hij gaat erg ver in het projecteren van de brieven
op de poëzie, wat soms tot wat gedwongen ogende overeenkomsten en vergezochte,
teveel ‘hineininterpretierende’ interpretaties leidt. Een enkele keer heeft dit zelfs een
onlogische bewering tot gevolg. Hoewel Sars terecht de onmiskenbare invloed van
de ontmoeting met Diet op het aan haar geschonken gedicht ‘Chanson einer Dame
im Schatten’ (vertaling: ‘Chanson van een dame in de schaduw’) aanvoert, mondt
de uitleg van het gedicht uit in een te ver gaande en scheve projectie van Jan en Diet
Kloos' oorlogsgeschiedenis op het gedicht. De beginregels van het ‘Chanson’ waar
Sars zich vooral op baseert bij deze vergelijking, luiden: ‘Als de zwijgzame komt,
die de tulpen kopt: / Wie wint? / Wie verliest? / Wie loopt naar het raam? / Wie
noemt haar naam allereerst?’ Sars beweert dan: ‘Het gedicht is het “chanson” van
een dame die zich in de schaduw bevindt en die evenals de conservatoriumstudente
Diet Kloos vanuit de schaduw van het verleden haar lied zingt. In het lied van de
dame onthoofdt de “zwijgzame” de tulpen, zoals de nazi's de mannen vermoordden
die geen namen wilden noemen. Mannen als Jan Kloos over wie Celan via Diet Kloos
vernam dat de nazi's hem op brutale wijze hadden doodgeschoten, omdat hij - ondanks
martelingen - bleef weigeren te spreken. Ook Diet Kloos bleef zwijgen.’ (p. 140).
Het ‘zoals’ in de tweede zin van het fragment suggereert een complete overeenkomst
tussen de beginregel van het gedicht en het lot van Jan en Diet, maar van een totale
overeenkomst is helemaal geen sprake. In het gedicht van Celan is de zwijgzame
namelijk de zogenaamde ‘dader’: zij onthoofdt de tulpen. In het biografisch materiaal
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van Diet Kloos zijn de zwijgzamen daarentegen de slachtoffers. Sars legt beide
gevallen echter zonder enig commentaar op elkaar.
Dit negatieve punt laat zich makkelijk toeschrijven aan het enthousiasme van de
biograaf die nieuw materiaal vindt en het maakt het boek in zijn geheel zeker niet
minder waardevol. Soms moet men immers, net als in het theater, voor het ver weg
zittende publiek wat overdrijvingen aanbrengen, opdat het standpunt duidelijk
overkomt en daarin is Sars zeker geslaagd.
Monique de Waal
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Elsschot leest voor. De briefwisseling tussen Willem Elsschot en Jan C.
Villerius. (Met cd.) Bezorgd door Wieneke 't Hoen en Vic van de Reijt.
Amsterdam (Uitgeverij Querido) 1999. 199 blz. f 34,90.

De echo zendt mij alles weer
‘Uw brief heeft mij ten zeerste verheugd omdat hij zo sterk contrasteert met de meeste
brieven die ik ontvang van sympathiserende lezers, meestal leerlingen hogere klassen
H.B.S. of Gymnasium, of hogeschoolstudenten en studentinnen. Uw schrijven geeft
mij de zekerheid dat u mijn stijl volkomen begrijpt en dat u niet door een tekst
heendraaft omdat uw tijd zo kostbaar is, doch dat u integendeel leest met een
symbolische doch sterke lens, speurend naar zwakheden. Welnu, zulke lezers - die
helaas zeldzaam zijn, stel ik op prijs.’ (brief 2) Aldus Willem Elsschot in zijn eerste
brief aan zijn jonge bewonderaar Jan Villerius. Het is Elsschots antwoord op een
brief die hij vijf dagen eerder had ontvangen van een - hem nog onbekende - man
uit Rotterdam, die het was opgevallen dat de door hem zo bewonderde auteur een
deel van het gedicht ‘Spijt’ in Tsjip (1934) had opgenomen. (Hij komt er later achter
dat hij hiermee ‘de prettigste blunder ooit’ maakt, want het citaat is niet in Tsjip,
maar in het vervolg erop - De leeuwentemmer (1940) - terug te vinden.) Villerius
besloot de auteur zélf om opheldering te vragen. ‘Het gaat hier om’, leidt hij zijn
vraag in, ‘in Tsjip, hoofdstuk XII, lees ik: “Wat helpt ons klagen, wat ons roepen,
wat ons vragen? Wat ik bulder, wat ik zweer? De echo zendt mij alles weer”, en in
het gedicht “Spijt”: “Wat helpt mijn klagen? / Wat mijn roepen, wat mijn vragen? /
Wat ik bulder, wat ik zweer? / De echo zendt mij alles weer.” Nu ben ik benieuwd
te weten welke van de passages de oudste is [...]. Ik ben ook zeer benieuwd te weten
in hoeverre de ontlening bewust of onbewust plaats vond.’ (brief 1)
Villerius is - zo blijkt - de ‘eerste en enige’ in zestien jaar die dit ontdekt. Voor
Elsschot is deze blijk van oplettendheid een goede reden om de briefschrijver serieus
te nemen. Hij antwoordt Villerius dat bij het schrijven van de bewuste passage de
woorden als vanzelf uit zijn pen vloeiden: ‘Daarop viel mijn hand stil en ik dacht
“dat rijmt als twee versregels”. Toen hoorde ik een wanhopige man “bulderen”. En
opeens stond het hele gedicht mij weer voor de geest. Ik dacht “iets beters dan die
vier regels vind ik zeer zeker niet om uit te drukken wat mij hier op het hart ligt. Ik
laat ze dus staan en het zal mij benieuwen of ooit een lezer voldoende aandacht aan
mijn proza en verzen besteedt om het te ontdekken.”’ (brief 2) Hiermee is het
fundament gelegd voor een intensieve briefwisseling die letterlijk tot op de dag van
Elsschots dood zou duren.
Zes jaar na de brieveneditie van Vic van de Reijt en Lidewijde Paris (Willem
Elsschot, Brieven (1993)) waarin brieven van en aan Elsschot staan, is nu een
afzonderlijke publicatie verschenen, waarin de briefwisseling tussen Villerius en
Elsschot bijeengebracht is door Vic van de Reijt en Wieneke 't Hoen. ‘In Elsschot
leest voor is nu voor het eerst de volledige briefwisseling tussen Elsschot en Villerius
vastgelegd’, belooft de tekst op de achterkant van het omslag. Door de manier waarop
de brieven zijn weergegeven - telkens een enkele brief met het antwoord er meestal
direct achter -, is het prettig lezen en merkje hoe de beide brievenschrijvers op elkaar
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reageren, en op eerdere brieven of persoonlijke ontmoetingen terugkomen. De in het
‘Hitler- en Kaas-jaar geboren’ (voor de volledigheid: het jaar 1933 wordt bedoeld)
Villerius doet gewag van zijn dagelijkse bezigheden - hij volgt MO-A Nederlands
en gaat vervolgens Nederlands onderwijzen op scholen in Goes, Breda en Rotterdam
- en vertelt over zijn hobby en grote interesse: het proza en de poëzie van Willem
Elsschot. Villerius schrijft wat hij van Elsschots werk vindt, met name van Het
dwaallicht (1946), en hij reageert op critici van zijn favoriete schrijver; hij is het
vaak niet eens met de journalisten die over Elsschots boeken schrijven. Villerius
beklaagt zich er - terecht - over dat veel critici blijven hangen op het autobiografische
niveau: deze willen het proza en de poëzie van Elsschot uitleggen aan de hand van
Alfons De Ridders leven en werk. Villerius daarentegen wil ‘Elsschot uit Elsschot’
verklaren door de teksten te bestuderen en veel minder dan zijn collega-critici de
relatie te zoeken met de man achter het werk. Villerius maakt zijn mening hierover
niet alleen kenbaar in brieven aan de schrijver, maar ook in artikelen die hij onder
meer in
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Nieuwe Rotterdamse Courant, Het Vrije Volk en De nieuwe taalgids publiceert. In
Elsschot leest voor zijn deze artikelen - na alle brieven - opgenomen. En terecht,
want de samenhang tussen de brieven en de artikelen is groot. Villerius vraagt
regelmatig of Elsschot de door hem geschreven artikelen wel goed vindt en of hij ze
wil corrigeren: ‘Hierbij het interview waarover ik in mijn vorige brief sprak. Ik vroeg
U toen, of U even kritisch wilde nagaan, of ik Uw woorden wel juist heb weergegeven.
Voor alle andere op- en aanmerkingen houd ik me natuurlijk ook hartelijk
aanbevolen.’ (brief 56) Over zijn eigen werkwijze is Villerius niet echt tevreden,
zoals blijkt uit: ‘Er staat nog meer op stapel, maar ik werk helaas afschuwelijk
langzaam.’ (brief 55) Hij verwijst in de artikelen regelmatig naar brieven van en aan
Elsschot. Nu beide in één boek zijn samengebracht, heeft de lezer dus alles bij de
hand. Elsschot hielp Villerius overigens ook op een andere manier met de artikelen:
hij zond regelmatig artikelen over zijn eigen werk en handschriften van reeds in druk
verschenen boeken naar Rotterdam, zodat Villerius die kon bestuderen en gebruiken
voor nieuwe kritieken. Dergelijke zendingen gingen bijvoorbeeld vergezeld van een
opmerking als: ‘Kunt u critieken over mijn werk gebruiken? Ik kan er u bezorgen
van Greshoff, Menno ter Braak, Vestdijk en van talrijke dag- en weekbladen.’ (brief
10) Ook Elsschots oudste zoon Walter De Ridder, die Elsschots archief beheerde,
zond stukken en handschriften aan Villerius.
Net als in de brieven komt Villerius in de artikelen naar voren als een groot
liefhebber en nauwkeurig lezer van Elsschots werk. Villerius bewondert de Vlaamse
auteur openlijk en vraagt steeds om erkenning en goedkeuring voor de artikelen die
hij over Elsschot schrijft. En Elsschot ziet in Villerius de ideale lezer: hij leest
zorgvuldig, merkt de subtiele verwijzingen in Elsschots proza naar diens poëzie op,
en ziet de kleinste wijzigingen die Elsschot in de verschillende drukken van eenzelfde
werk al dan niet intentioneel heeft aangebracht. In brief 22 bijvoorbeeld vraagt
Villerius waarom in de tijdschriftpublicatie van Lijmen de zakenman eerst Bohrman
heette en later toen Lijmen (1924) in druk verscheen, Boorman, want ‘[mjocht hij
soms geen “volle neef” zijn van Grünewald?’ En over Het dwaallicht vraagt hij zich
af: ‘Ik meen eens gelezen te hebben dat het telefoonnummer van het politiebureau
overeenstemt met het werkelijke: 70304. Waarom is dat in het Verzameld Werk
gewijzigd in 370304?’ (brief 88) Elsschot kan niet alleen deze nauwkeurige leeswijze
zeer waarderen, maar vindt in Villerius ook een aangename persoonlijkheid, wat
bijvoorbeeld blijkt uit brief 66: ‘Uw laatste brief heeft mij warmte bijgebracht, dus
goed gedaan. Uw gevoelens jegens mij zijn mij trouwens bekend sedert het begin
van onze kennismaking en voor de ongeëvenaarde geestdrift waarmede u mijn werk
hebt ontgonnen sta ik versteld. Ontvankelijk als ik ben is dat alles bij mij in goede
aarde gevallen en heeft er stevige wortels geschoten. Ik hoop maar dat de geestelijke
band tussen ons stevig genoeg zal blijken om stand te houden tot mijn tijd gekomen
zal zijn.’ Na lezing van de brieven lijken de artikelen al veel bekende elementen te
bevatten. Dit spreekt voor zich, want Villerius publiceerde vrijwel nooit iets zonder
daarover eerst met zijn Vlaamse leermeester van gedachten gewisseld te hebben.
Maar storen doet het niet om zoveel bekende ideeën en opvattingen nog een keer te
lezen. Het is juist fascinerend om eerst te lezen hoe Villerius in zijn brieven
voorzichtig zijn ideeën probeert te formuleren en daarna te zien hoe diezelfde
gedachten - verder uitgekristalliseerd - na verloop van tijd in een artikel hun plaats
hebben gekregen.
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Mede hierdoor is Elsschot leest voor méér dan een aanvulling op de Brieven uit
1993. De andere reden is, dat in de tussentijd het dossier van Villerius (met daarin
doorslagen van brieven aan Elsschot, brieven van Elsschot en artikelen over deze
auteur in kladversies) is teruggevonden, en ook omdat al eerder bekende brieven die in Brieven slechts genoemd werden in een van de registers, maar niet werden
afgedrukt - nu wel geplaatst zijn. Ondanks het feit dat deze bundeling een aanzienlijke
en waardevolle uitbreiding van de Elsschot-correspondentie vormt, valt er op de
presentatie van de brieven in Elsschot leest voor wel het een en ander aan te merken.
De notatiewijze voor de brieven die in 1993 al wel bekend waren, maar niet in Brieven
zijn opgenomen, is bijvoorbeeld verwarrend. Zo is brief 68 niet opgenomen in de
verzameling van 1993. In het briefhoofd staat daarom:
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‘In Brieven niet opgenomen brief 133’. Sla Brieven erop na, en men vindt daar
inderdaad een lijst met brieven die destijds dus al wel bekend waren, maar niet in de
editie zijn opgenomen. Verder blijft het onduidelijk waarom bepaalde brieven in
1993 niet interessant genoeg waren om op te nemen en dat nu wel zijn. Opmerkelijk
is brief 96 - de laatste in de rij - die geen brief is, maar de overlijdensadvertentie van
Alfons De Ridder en zijn vrouw (zij stierven een dag na elkaar). Men kan zich toch
moeilijk voorstellen dat deze overlijdensadvertentie deel heeft uitgemaakt van de
briefwisseling? Dat deze hier is afgedrukt, is op z'n zachtst gezegd wat ongelukkig,
en het feit dat er nu vierkante haken om het nummer van de ‘brief’ staan, doet daar
niets aan af. Overigens werd deze in Brieven ook al ter afsluiting gebruikt. Ten slotte
is de titel die deze bundeling heeft meegekregen niet helemaal op zijn plaats. Elsschot
leest voor kan alleen op de bijgevoegde cd slaan en dekt noch de lading van de
briefwisseling, noch die van Villerius' artikelen. Bovendien doet het storende ‘Elsschot
leest voor’ wel erg veel denken aan ‘Opa leest voor’ of ‘Klaas Vaak vertelt’, een
associatie die bij deze auteur onterecht is.
In het boek zijn enkele zeer tot de verbeelding sprekende illustraties opgenomen,
waarvan een van de aardigste het plattegrondje van Antwerpen is dat Elsschot voor
Villerius tekende toen deze de schrijver kwam opzoeken. Maar het leukste aan dit
boek is toch wel de ruim een uur durende cd die erbij zit, met opnamen van onder
andere een literaire avond in 1957 in de Rotterdamse Bijenkorf. Het is geweldig om
Elsschot enkele hoofdstukken uit Kaas, het gedicht ‘Spijt’ en de eerste twee
hoofdstukken uit Tsjip te horen voorlezen; na het beluisteren van die cd is het dan
ook niet meer mogelijk om werk van Elsschot te lezen zonder zijn karakteristieke
stem te horen. En dit is te danken aan Villerius, die op 24 april 1957 de avond op
band opnam, maar niet zonder uitdrukkelijk de toestemming te vragen van de auteur:
‘Zoudt U er bezwaar tegen hebben wanneer ik Uw voorlezing uit De Leeuwentemmer
op een geluidsband vast zou leggen? [...] Ik zou er veel prijs op stellen Uw intonatie
en accentuering bij herhaling te kunnen beluisteren [...]’ (brief 12) Op de cd is tevens
een vraaggesprek met Garmt Stuiveling en een inleiding op Elsschots werk door
Simon Carmiggelt te beluisteren.
Voor iedere Elsschot-liefhebber is dit boek, kortom, een must. De kleine anekdotes
en de verhalen over de vriendschap tussen Villerius en Elsschot mogen dan al bekend
zijn, de wijze van presenteren van deze brieven in Elsschot leest voor - in combinatie
met de artikelen van Villerius - biedt zeer zeker een meerwaarde aan de al bekende
feiten en weetjes. En de prachtige cd met een voorlezende Elsschot vormt daarbij
een welkome bonus.
Sonja van Stek

Jos Buurlage, Onveranderlijk veranderlijk. Harry Mulisch tussen
literatuur, journalistiek, wetenschap en politiek in de jaren zestig en
zeventig.
Amsterdam (de Bezige Bij) 1999. 285 blz. f 45,-
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De picaro en de wijsgeer
Harry Mulisch is een auteur die slechts weinigen onbevooroordeeld tegemoet kunnen
treden. Als je met een willekeurig persoon over deze auteur komt te spreken dan
blijkt men vrijwel altijd radicaal voorstander of toegewijd tegenstander te zijn.
Sommige voorstanders willen nog wel toegeven dat hun idool soms wat arrogant
over kan komen, sommige tegenstanders geven schoorvoetend toe dat de man eigenlijk
wel kan schrijven, maar men laat zich niet snel overreden zijn standpunt te verlaten.
Een van de oorzaken van deze felle reacties kan gevonden worden in Mulisch'
publieke optreden heden ten dage. De tweeslachtigheid in zijn verschijning kan een
verklaring zijn voor de felle tegenstand wat zijn persoon betreft. De auteur schuwt
niet de publieke ruimte op te zoeken met provocerend gedrag. Het blijft daarbij echter
onduidelijk waar de grens ligt tussen spel en ernst. Daarnaast is Mulisch de auteur
van een groot aantal boeken dat tot het beste en populairste deel van onze literatuur
behoort. De kwaliteiten van dit werk worden algemeen onderkend.
Jos Buurlage belicht in zijn dissertatie dat deel van Mulisch' oeuvre waarin deze
twee elementen
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samen lijken te vloeien. In de jaren zestig en zeventig publiceert Mulisch namelijk
nauwelijks ‘normale’ romans, maar begeeft hij zich op het gebied der journalistiek
en ontpopt zich als een geëngageerd schrijver. Althans zo lijkt het. De belangrijkste
these die Buurlage verdedigt, is namelijk dat deze publicaties helemaal niet zo veel
afwijken van het fictionele werk als wel gedacht wordt. De literator treedt weliswaar
naar voren als reporter, maar gedraagt zich daarbij allerminst als een nauwgezet
journalist. In de zes hoofdstukken die het boek telt, belicht Buurlage Mulisch'
documentaires van verschillende kanten.
Zowel op thematisch als formeel gebied ziet Buurlage overeenkomsten tussen de
zogeheten documentaires en het zuiver fictionele werk. Door dit als onderwerp van
studie te nemen, begeeft Buurlage zich op een vrijwel onontgonnen gebied; de meeste
Mulisch-exegeten hebben zich geconcentreerd op diens louter fictionele werk en de
documentaires stiefmoederlijk behandeld. Buurlage stelt dan ook uitdrukkelijk dat
hij dit gat, dat onder andere manifest wordt in het proefschrift van De Rover (De
weg van het lachen. Over het oeuvre van Harry Mulisch. Amsterdam 1987), wil
dichten en dat hij van daaruit een nieuwe visie wil ontwikkelen over de periodisering
van het oeuvre: dat valt namelijk niet te periodiseren.
Allereerst stelt Buurlage de problemen die ontstaan bij zijn onderzoeksgebied aan
de orde en geeft een beeld van Mulisch' corpus. Omdat hij de meeste teksten niet bij
de lezer bekend veronderstelt, zet hij kort uiteen wat de verschillende werken
inhouden. Belangrijke teksten die hij behandelt, zijn de ‘autobiografie’ Voer voor
psychologen, het verslag van het Eichmannproces De zaak 40/61, de boeken over
Cuba Het woord bij de daad en Over de affaire Padilla, het verslag van Provo Bericht
aan de rattenkoning, het werk over de Tweede Wereldoorlog De toekomst van gisteren
en over de psychoanalyse Het seksuele bolwerk.
De uiteenzettingen over deze teksten zijn erg summier. In de rest van het boek
kiest Buurlage ervoor de boeken niet systematisch te behandelen, maar ze zo nu en
dan als voorbeeld te gebruiken bij bepaalde bevindingen. Hij heeft dit gedaan om de
leesbaarheid te bevorderen. Of dit zo'n gelukkige keuze is geweest, valt nog te bezien.
Over de nuances van de verschillende teksten komt de nieuwsgierige lezer vrij weinig
te weten. Daarnaast komt deze opzet de overtuigingskracht niet ten goede. Buurlage
licht de kenmerken, die voor alle teksten zouden moeten gelden, toe met passages
uit verschillende teksten. Wellicht had hij sterker gestaan als hij één tekst uitgebreid
had ontleed en de andere daaraan had gerelateerd. Buurlage heeft bewust voor een
zeer toegankelijke vorm gekozen, maar mede hierdoor heeft zijn werk aan
wetenschappelijkheid ingeboet.
Voorafgaand aan de behandeling van de documentaires richt Buurlage zijn blik
op de filosofische gedachten, zoals Mulisch die uiteen heeft gezet in De compositie
van de wereld. Buurlage voert de auteur in filosofenkleren hier op als een eclecticus,
die een systeem bouwt door op een creatieve manier elementen uit de gehele
filosofische traditie tot aan de renaissance samen te brengen. Een belangrijk element
in deze filosofie is de octaviteit: een noot die dezelfde is als een andere noot, maar
toch niet dezelfde. Buurlage noemt dit een voorbeeld van een coincidentia
oppositorum, het samenvallen van tegengestelden. Hierin blijkt duidelijk de invloed
van de presocratische filosoof Herakleitos en zijn ‘eenheid der tegendelen’. Een
ander element uit diens filosofie behoort ook tot de essenties van deze filosofie: de
constante verandering. Buurlage omschrijft Mulisch' interpretatie daarvan als volgt:
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een mens moet in ontwikkeling blijven en dient daarvoor het verleden te verwerken,
zoekend in het heden te staan en zich te ontplooien in de toekomst. Buurlage geeft
hier een helder overzicht van de complexe materie van De compositie van de wereld.
Dat hij daarbij de zaken wel eens eenvoudiger voor lijkt te doen dan zij in
werkelijkheid zijn is begrijpelijk. Mulisch' filosofie is nog nauwelijks onderwerp
van studie geweest en dat maakt deze aanzet erg waardevol.
Buurlage neemt de drieslag verleden, heden en toekomst als leidraad wanneer hij
de thematiek van de documentaires uiteenzet. Onder verwerking van het verleden
vat hij onder meer Mulisch' antifascisme, zijn bemoeienissen met het eigen literaire
verleden en zijn aversie tegen de mechanisering van de wereld. Ook met het heden
houdt de reporter Mulisch zich uitgebreid bezig. In zijn werk
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uit de jaren zestig en zeventig keert hij zich tegen alle traditionele en in zijn ogen
verstarde autoriteiten. Hij valt niet alleen de Amerikaanse en Nederlandse regeringen
aan, maar ook zijn literaire voorgangers en de coryfeeën van de psychologie.
Dergelijke autoriteiten geven teveel blijk van verstarring en zijn daarom geen goed
gezelschap voor de jeugd. Als het op de toekomst aankomt dan blijkt Mulisch geen
liefhebber van planmatig werken, hetgeen volgens hem creativiteit verdringt.
Vervolgens gaat Buurlage in op de vorm van de documentaires. Hij legt hier de
nadruk op het labyrintische van deze teksten. De auteur maakt het de lezer bewust
moeilijk toegang tot het geschrevene te krijgen door drempels te leggen, zowel in
als buiten de tekst. Hierin wijken de teksten af van gangbare geschiedschrijving en
journalistiek en ze dienen derhalve niet als zodanig beschouwd te worden.
Voorbeelden van de technieken die Mulisch in zijn documentaires gebruikt om het
de lezer niet te gemakkelijk te maken, zijn bijvoorbeeld eigenaardige illustraties op
de omslag, vreemd aandoende ondertitels en motto's, maar ook de soms bewust
ondoorzichtige structuur en opbouw van zijn teksten.
De manier waarop de verteller zich in deze werken presenteert noemt Buurlage
picaresk. Buurlage bespreekt uitgebreid de overeenkomst tussen deze verteller en de
picaro, een schelmachtige clown met meerdere gezichten. Zo laveert de verteller
regelmatig tussen verschillende opvattingen, waardoor het niet altijd eenduidig is
aan wiens kant hij nu staat. Voor Buurlage is deze tactiek van de verteller essentieel
voor de documentaires: door zich picaresk op te stellen, ontregelt hij het leespatroon.
Met het gebruik van intertekstualiteit probeert de auteur iets soortgelijks te bereiken.
Dit hoofdstuk is het boeiendste gedeelte van Onveranderlijk veranderlijk. Buurlage
laat zien dat Mulisch zich in deze teksten als literator gedraagt en zeer bewust een
spelletje met de lezer speelt. Deze interessante observatie roept heel wat vragen op.
Wat is bijvoorbeeld de reden dat een auteur die een politieke boodschap wil uitdragen
dat op een dergelijke manier probeert? De kracht van Buurlage is dat hij zulke vragen
oproept, zijn zwakte is echter dat hij ze nauwelijks probeert te beantwoorden.
In het vijfde hoofdstuk wordt de lezer meegenomen naar de rest van het oeuvre,
met het doel de eenheid daarvan te laten zien: Buurlage wijst op een aantal thema's
die zowel in de documentaires als in het fictionele werk op de voorgrond treden. Ook
dit deel van Mulisch' werk wordt gekenmerkt door het labyrintische. Na deze
uiteenzetting gaat hij in debat met Frans de Rover en nuanceert hij diens indeling
van het werk in vier perioden. Buurlage ziet het oeuvre als een continusim met
accentverschillen.
In dit gedeelte is Buurlage op zijn zwakst. Hij begeeft zich op een gebied dat al
zeer uitvoerig ontleed is door mensen als Donner en De Rover. Buurlage's bijdrage
valt hierbij in het niet: duidelijk blijkt dat hij de zaken te eenvoudig voorstelt. Het is
opmerkelijk dat Buurlage vrijwel geen aandacht besteedt aan een element dat in
Mulisch' fictie zo'n belangrijke rol speelt: de thematiek rondom tijd, dood en de
Oedipusmythe. Sterker nog: Buurlage neemt de lineaire tijd als basis voor zijn
behandeling van het werk, terwijl Mulisch in zijn fictie daar telkens de cyclische tijd
tegenover stelt. Als de documentaires zo dicht bij het fictieve werk staan, hoe zit dat
dan in dit geval?
In het slothoofdstuk verlaten we Mulisch' werk even om een blik te werpen op de
culturele context van deze documentaires. Deze verschenen in de periode, waarin de
term ‘defiktionalisering’ karakteristiek lijkt te zijn voor het werk van een groot aantal
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auteurs: Reve gaat brieven schrijven, Cremer en Wolkers betreden het literaire
strijdtoneel met autobiografisch aandoend werk en op vele andere plaatsen treden
ontwikkelingen op die wijzen op het verdwijnen van de traditionele romanconventies.
Ook de documentaires kunnen gezien worden als een exponent van deze ontwikkeling.
Een andere context waarin Buurlage Mulisch plaatst, is die van het dandyisme. In
de documentaires doet Mulisch zich voor als een sobere dandy, die volgens Buurlage
gekenmerkt wordt door individualisme, provocatie en maatschappijkritiek. Daarnaast
laat Buurlage zien in welke verhouding Mulisch' werk staat tot het postmodernisme
en de Nieuwe Journalistiek.
Buurlage neemt deze documentaires, waar men jarenlang mee in de maag leek te
zitten, tot onderzoeksvoorwerp en geeft ze een duidelijke positie in zowel oeuvre als
context. Dat alleen al
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maakt dit boek een belangrijke toevoeging aan de wetenschappelijke discussie rond
Harry Mulisch. Door de vlotte en goed leesbare stijl is er ook voor de minder
gespecialiseerde, maar wel geïnteresseerde, lezer veel plezier te beleven. Buurlage
maakt deze inderdaad erg cryptische en ontoegankelijke teksten begrijpelijk en
hanteerbaar. Daarin echter ligt ook de zwakte van het boek: af en toe krijg je de
indruk dat de zaken wel erg veel eenvoudiger worden voorgedaan dan ze in
werkelijkheid zijn.
Er is een aantal passages dat enigszins uit de toon valt. Zo wordt er wel erg veel
gewicht toegekend aan de schaarse overeenkomsten tussen Bericht aan de rattenkoning
en Multatuli's Max Havelaar. De zin van een uitvoerig exposé over Wolkers wordt
mij maar ten dele duidelijk en dat Buurlage het verschil tussen Mulisch en de nazi's
aan moet geven door te wijzen op hun verschillende omgang met dieren doet wel
erg vreemd aan.
Hoewel er bij de uitwerking, vooral de gekozen opzet, wel enige kanttekeningen
te plaatsen zijn, is de hoofdgedachte van het boek duidelijk en overtuigend. Vooral
in het derde en vierde hoofdstuk wordt een heldere en verdedigbare visie op de
documentaires van Mulisch gegeven. De tegenstelling tussen de twee hoofdstukken
is interessant om te zien: in het derde hoofdstuk wordt Mulisch opgevoerd als een
maatschappijkritisch en geëngageerd auteur, terwijl we in het vierde een auteur
voorgeschoteld krijgen die beoogt niet begrepen te worden en zich als een picaro
door de tekst beweegt. Het wordt niet duidelijk of Mulisch nu een spel speelt of niet,
maar misschien is het deze combinatie van picaro en wijsgeer, van dandy en
geëngageerd schrijver wel, die deze auteur zo interessant maakt.
Sander Bax
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[Nummer 2]

Redactioneel
Dost thou love me? I know thou wilt say ‘Ay’,
And I will take thy word,- yet if thou swear'st,
Thou mayst prove false: at lovers' perjuries,
Then say, love laughs.
(Romeo and Juliet)

Gard Sivik en de Vijftigers; liefde op het eerste gezicht of gezworen vijanden?
Sommige literatuurgeschiedenissen willen ons dit laatste doen geloven. In het
hoofdartikel echter, worden de warmere gevoelens van de Gard Sivik'ers voor hun
voorgangers belicht. Patrick Rooijackers laat zien, dat de vermeende vijandschap
zwaar overtrokken is.
Wilbert Surewaard besteedt aandacht aan een onderbelicht aspect van Brechts
oeuvre; zijn vroege lyriek. Hij onderwerpt ‘Apfelböck oder Die Lilie auf dem Felde’
aan een analyse met daarbij specifieke aandacht voor het aanwezige christelijke
discours. Onno van Wilgenburg bekijkt de receptie van Shakespeare ten tijde van
het Derde Rijk. Richard III als held of als beul, een vraag die van het grootste belang
is als je als theatermaker dit stuk op wil voeren in een land onder nazi-regime.
Dat schrijvers het moeilijk hebben in dit leven, mag bekend worden verondersteld.
Maar het wordt ze dan ook niet makkelijk gemaakt, laat Gert den Toom ons weten
in zijn column. Verder laat Bertram Mourits zijn licht schijnen over popmuziek,
postmodernisme en poëzie, Myriam Schulze deconstrueert het bouquetboekje
Bedreigend verleden en Krijn Peter Hesselink gaat in op de problemen die
(literatuur)vertalers tegen kunnen komen bij het vertalen van metaforen. De recensies
gaan over postmodernisme, dandyisme, socialisme en feminisme. Kortom, uw Ware
zit er in deze Vooys zeker tussen!
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Handen met een voorliefde / voor een stille moord een stille
Gard Sivik en de Vijftigers
De poëzie van Zestig en in het bijzonder Gard Sivik wordt in de
literatuurgeschiedenis over het algemeen gezien als een radicale breuk
met de poëzie van Vijftig. De hoogdravende, hermetische poëzie van
Vijftig werd opgevolgd door de speelse gedichten van Zestig, zo luidt de
gangbare opvatting. Patrick Rooijackers wijst erop dat de overgang van
Vijftig naar Zestig, wat betreft Gard Sivik helemaal niet zo radicaal was
als algemeen wordt aangenomen. Integendeel, de Gard Sivik'ers staan nog
duidelijk in de voetsporen van hun voorgangers, totdat min of meer bij
toeval met de readymade een eigen identiteit wordt gevonden.
De autobezitter
Er stapt een man in een auto
verricht de nodige handelingen
voor het rijden
en rijdt
daarna
dan ook
inderdaad
weg.
(K. Schippers)
-wat slingert dit rijtuig, hè.
-nou.
-je kan merken dat het het laatste is. ja.
-ja, d'r zit niks meer achter hè.
(Armando)

Met befaamde gedichten als deze hebben de redactieleden van de tijdschriften Gard
Sivik (1955-1964) en Barbarber (1958-1971) voor zichzelf een plaats in de
literatuurgeschiedenis weten in te ruimen, verenigd onder de gezamenlijke noemer
‘Zestigers’. Als het Zestigersgedicht bij uitstek wordt steevast de ‘readymade’
genoemd: een gedeelte uit een bestaande tekst of een flard van een gesprek waaraan
de dichter een dimensie toevoegt door het betreffende fragment uit zijn context te
isoleren en als kunst te presenteren, zoals het bovenstaande gedicht van Armando.
Over het algemeen is de aandacht in de neerlandistiek voor deze beweging
betrekkelijk gering gebleven en in de meeste secundaire literatuur wordt de poëzie
van de Zestigers met een zekere gemakzucht behandeld. Zo ontbreekt (nog) een grote
wetenschappelijke studie over Zestig en de passages in de hedendaagse
literatuurgeschiedenissen die betrekking hebben op Zestig, herhalen dikwijls dezelfde
kreten en geven een weinig genuanceerd beeld. Aan het feit dat Gard Sivik
bijvoorbeeld zich pas na jaren evolueerde tot platform van Zestigerspoëzie worden
meestal geen woorden besteed. En ook wordt er zelden een fijnzinnige beschrijving
gewijd aan de houding van de beide Zestigerstijdschiften ten opzichte van de
voorgaande generatie waar de jeugdige dichters zich noodgedwongen tegenover
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geplaatst zagen: ik heb het dan natuurlijk over de Vijftigers, die een niet geringe
revolutie in de Nederlandse letteren hadden weten te bewerkstelligen.1.
Ton Anbeek schrijft in zijn Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 18851985
over de houding van Gard Sivik tegenover de experimentelen: ‘In Rotterdam uit zich
iets later [dan Barbarber; PR] een luidruchtige reactie op Vijftig in het tijdschrift
Gard Sivik.’ Anbeek verwijst hierbij naar de laatste en bekendste aflevering (nr. 33)
van Gard Sivik, waarop een verkeersbord te zien is met daarop doorgestreept het
cijfer ‘50’. En de verdere onderbouwing die Anbeek voor zijn

1.

Het meest uitgebreid is Beekman 1997, pp. 263-270.
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stelling opwerpt, is een artikel van dichter-schilder Armando, getiteld ‘Huilen met
Remco’ (verschenen in Gard Sivik 31), waarin hij zich van Remco Campert afkeert
en zich duidelijk van de Vijftigers distantieert: ‘In de literatuur bleef het irritante
ach- en weegeroep van het altijd bij voorbaat verslagen leger der gevoeligen
aanhouden. In Nederland hebben de 50-ers daar niets aan veranderd: ze hebben fijn
meegedaan met het out-castje spelen. Deze underdog-conceptie [...] is er de oorzaak
van dat de “poëzie” zo stomvervelend en weerzinwekkend is.’ (Anbeek 1990, pp.
245-46)
Enige verdere nuancering brengt Anbeek niet aan. Klaarblijkelijk richt Gard Sivik
zich in de laatste twee jaren van haar bestaan tegen Vijftig (hoewel Anbeeks
‘luidruchtige reactie op Vijftig’ een groot woord is voor een tijdschriftomslag en een
polemiekje van anderhalve bladzijde). Maar hoe zit het in de jaren ervóór, voordat
Gard Sivik de ‘Nieuwe Poëzie’ ging uitdragen? Hoe stonden dichters als Vaandrager,
Armando en Sleutelaar tegenover Vijftig toen zij nog geen Zestiger waren? Geldt
hier de notie ‘luidruchtige reactie’ eveneens? En wat moeten we zeggen van een
uitspraak als deze: ‘Het moet in de toekomst worden vermeden dat men de Nieuwe
Poëzie opvat als een protest tegen de Vijftigers. De Nieuwe Poëzie zet zich niet af
tegen de geschiedenis, maar maakt geschiedenis. De poëzietheorie van de Vijftigers
heeft geen enkel aanrakingspunt met de Nieuwe Poëzie, dus elke aanleiding tot
rebellie ontbreekt.’? (In: De Nieuwe Stijl 1965, p. 137) Dit citaat is te vinden in De
Nieuwe Stijl (1965-1966), het vervolg op én het verlengde van Gard Sivik. Hoe
moeten we een dergelijke uitspraak interpreteren? Hoe is die te rijmen met de
bevinding van Ton Anbeek? In hoeverre is Vijftig een vormende factor te noemen
in de ontwikkeling van Gard Sivik?
Om een goed beeld van de positie van de Zestigers van Gard Sivik ten opzichte
van de Vijftigers te krijgen, is het nodig dat we aandacht schenken aan de
veranderende visie op de poëzie door Gard Sivik. Maar ook de poëzie van de
voormannen van Gard Sivik zelf kan een interessant uitgangspunt vormen voor het
bepalen van de positie van het tijdschrift tegenover Vijftig. Daarom zal ik in dit
artikel niet alleen stil blijven staan bij versexterne uitlatingen maar mij ook richten
op de poëzieproductie van de belangrijkste leden van Gard Sivik: Armando, Hans
Verhagen, en met name Cornelis Bastiaan Vaandrager en Hans Sleutelaar.
We beginnen bij het begin: Sleutelaar en Vaandrager belanden in de redactie van
Gard Sivik.

Ontstellend opportunisme
Vanaf eind 1956 beginnen de Rotterdammers Hans Sleutelaar (1935) en Cornelis
Bastiaan Vaandrager (1935-1992) in Gard Sivik te publiceren. Gard Sivik is dan nog
geheel in Vlaamse handen. Enkele van de belangrijkste medewerkers uit die tijd zijn
de Vlamingen Gust Gils, Hugues Pernath en Paul Snoek. De mogelijkheid dat men
met het binnenhalen van de twee Nederlandse boezemvrienden een waar paard van
Troje binnenliet, overwoog niemand in de Vlaamse redactie. Voordat Sleutelaar en
Vaandrager bij Gard Sivik kwamen, hadden zij een tijdlang meegewerkt aan het
tijdschrift Proefschrift, dat bij gebrek aan belangstelling van
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het publiek en (althans volgens Sleutelaar) bij gebrek aan kwaliteit na een jaargang
al ter ziele ging.2. Naar aanleiding van dit debacle rond Proefschrift schrijft Vaandrager
in 1957 een open brief naar Podium, hét tijdschrift van de min of meer gevestigde
Vijftigers.
In deze brief gaat Vaandrager in op een beschuldiging van de redactie van dat
tijdschrift - op dat moment het duo Cees Buddingh' en Simon Vinkenoog. Zij
verwijten hem een ‘ontstellend’ opportunisme: Vaandrager stelt een publicatie over
de dienstplicht uit, omdat de politieke situatie van dat ogenblik (de opstand in
Hongarije) het niet toe zou laten en hij is doelbewust op zoek naar een identiteit die
hem na Vijftig waardevol maakt. De jonge dichter reageert als volgt op deze
beschuldiging: ‘Als ik spreek van “bestaansrecht naast en na het werk van de 50-ers
een plaats waard te zijn als schrijver’, dan spreek ik namens mijzelf”, en hij vervolgt:
Na de poëzie van '50 moeten er wel degelijk nieuwe wegen ingeslagen
kunnen worden. Zij die, toevallig later geboren, zijn gaan schrijven
onmiddellijk na een belangrijke poëtische vernieuwing (in dit geval van
'50) kunnen onmogelijk voorbijzien aan wat die vernieuwing tot stand
gebracht heeft.
Anderzijds zal hun werk nooit an sich bekeken, maar altijd vergeleken
worden. Het grote gevaar bestaat dat het klakkeloos onder de dooddoener
‘epigonisme’ gerangschikt wordt. Het belang van een poëtische
vernieuwing blijkt echter pas in wat daarna geschreven wordt. Ik hoop
met deze verduidelijking aangetoond te hebben dat het woord opportunisme
niet op zijn plaats was.
(In: Vinkenoog en Buddingh' 1957, p. 74)
Dat deze repliek het verwijt niet helemaal ontkrachtte, blijkt wel uit het feit dat Hans
Sleutelaar, zich waarschijnlijk bewust van de onbezonnenheid van het antwoord van
zijn vriend, aan de redactie van Podium eveneens een brief stuurt waarin hij zegt
zich volledig te willen distantiëren van het standpunt van Vaandrager.
Dit is de eerste keer dat Vaandrager in een belangrijk tijdschrift van zich laat horen
en meteen is de houding tegenover Vijftig onderwerp van discussie. Vaandrager
geeft toe doelbewust op zoek te zijn naar ‘nieuwe wegen’, een identiteit die ‘nieuw’
is en oorspronkelijk. En wat dat betreft is de ingezonden brief van Vaandrager
geenszins een krachtige verwerping van het verwijt van opportunisme. De redactie
van Podium trekt haar bewering dan ook niet in. Het is veelzeggend dat Vaandrager
zich tegenover een gerenommeerd tijdschrift als Podium geroepen voelt zijn identiteit
als jongere te verdedigen. En het is begrijpelijk. In de poëzie van Vaandrager rond
1957 is de invloed van Vijftig namelijk onmiskenbaar.

De poëzie van vijftig
Als we ons op de poëzie van Vaandrager en Sleutelaar uit deze tijd richten, dan valt
een mogelijke preoccupatie met Vijftig goed te verklaren. Geen van beide dichters
2.

Zie voor deze uitlating van Sleutelaar: Sleutelaar e.a. 1958-1959, p. 807.
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ontsnapt in zijn poëzie aan de invloed van Vijftig. Natuurlijk is het altijd lastig - zo
niet onmogelijk - om invloed te bewijzen in het werk van een dichter.
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Ik wil hierna dan ook niet aantonen dat de poëzie van Vaandrager en Sleutelaar
‘Vijftig’ is, maar wel wil ik dat plausibel proberen te maken.
Waardoor wordt de poëzie van Vijftig gekenmerkt? Laat ik een kleine inventarisatie
geven zoals die in een tweetal handboeken wordt aangereikt. Gerard de Vriend geeft
in Twee eeuwen literatuurgeschiedenis een aantal karakteristieken van wat wij nu
als een Vijftigersgedicht beschouwen. Hij noemt achtereenvolgens: de onregelmatige
regellengte, de ongelijke strofebouw, het ontbreken van interpunctie, het willekeurig
afbreken van regels en het veelvuldig hanteren van enjambementen die voor
‘grammaticale dubbelzinnigheden’ zorgen. Daarnaast wijst De Vriend op het frequente
gebruik van alliteratie, assonantie, binnenrijm en klankherhaling en noemt hij het
neologisme als een veel voorkomend fenomeen in poëzie van Vijftigers. (In: Beekman
1997, pp. 260-261) Anbeek vermeldt nog ‘de lichamelijkheid van hun poëzie’, ‘de
hoge frequentie van de beeldspraak, waarbij dan vooral lichamelijke woorden worden
gebruikt’. Als voorbeelden hiervan noemt hij onder meer ‘Luisteren met het lichaam’
(Andreus) en ‘Denken met tong en handen’ (Elburg). (Anbeek 1990, p. 215)
Met deze woorden in het achterhoofd citeer ik nu de eerste drie strofen uit een
gedicht van Vaandrager uit 1957, geheten ‘Out of this world’:
Kijk dit hier
dit is ons lichaam op ware grootte
het vraagt
wie draagt mij weg
uit deze wereld
En dit zijn onze handen
het sterft hier
van handen met een voorliefde voor een stille
moord een stille manshoge lach die aan de hand
van onze lippen gevormd wordt
De mond is beroerd
door een ziekte die kiemt
en groeit tussen de tanden
een mond die slaafs de talen
spreekt die hier verkondigd worden
(Vaandrager 1957, p. 240)3.

De eerste strofe alleen al voldoet bijna geheel aan de genoemde Vijftigerskenmerken.
Let op het middenrijm ‘vraagt’ en draagt’, de assonantie in ‘lichaam’, ‘ware’, ‘vraagt’
en ‘draagt’ en de alliteratie in ‘wie’, ‘weg’ en ‘wereld’. Interpunctie ontbreekt,
strofelengte en regellengte zijn onregelmatig. Ook een enjambement als in de tweede
strofe ‘voor een stille moord een stille / manshoge lach’ levert al lezende een
grammaticale ambiguïteit op. Waar moeten we het tweede ‘een stille’ bij betrekken?
Ten slotte is het belangrijk te wijzen op de dominantie van ‘lichamelijke taal’ in dit
gedicht. Een kleine inventarisatie levert het volgende typische rijtje op: ‘lichaam’,
‘handen’, ‘lippen’, ‘mond’

3.

Vergelijk ook de andere vier gedichten van Vaandrager in dit nummer van Gard Sivik of zie
de gedichten van Vaandrager in Gard Sivik 2 (1956-57) nr. 8. De invloed van Vijftig is hier
eveneens evident.

Vooys. Jaargang 18

8
en ‘tanden’. Lichamelijke beeldspraak is in dit gedicht zo goed als alomtegenwoordig.
Kortom, naar de maatstaven van De Vriend en Anbeek gemeten, zou dit gedicht
evengoed door Lucebert, Campert of Andreus geschreven kunnen zijn.
Voor de poëzie van Hans Sleutelaar van vóór 1960 geldt hetzelfde verhaal. Hij
geeft dat zelf overigens ook ruiterlijk toe: ‘Ik heb me pas laat aan de invloed van de
Vijftigers kunnen ontworstelen; ik zal toen een jaar of dertig geweest zijn.’ (In:
[Anoniem], 1979) Vergelijk bijvoorbeeld de aanhef van het gedicht ‘De nacht leeft
langer dan mensen en uren’ (een titel die veelzeggend genoeg naar een versregel van
Hans Andreus verwijst):
vertellende vertellende
zal ik slechts spreken van de nacht (en
over onze begroeiing: twijfel en een vreemde vorm van hoop
zal ik fluistren) maar
tot mijzelf en tot de nacht en de
regen der vogels bomen nachtelijk nachtelijk
(Sleutelaar 1956-1957 [1])4.

Vooral de laatste regel van dit fragment herinnert aan Lucebert. De ritmische
overeenkomst tussen een regel als ‘academisch zingende mannen manmoedig

Vooroorlogse foto van De Hef in Rotterdam, waar Vaandrager zijn roman uit 1975 naar vernoemde

4.

In Gard Sivik ontbreekt de paginering. Voor meer gedichtenAAAA van Sleutelaar waaruit
de invloed van Vijftig blijkt: zie de andere gedichten van Sleutelaar in Gard Sivik 2
(1956-1957) nr. 5. Ook de cyclus ‘Fragmentaries’ in Gard Sivik 2 (1956-1957) nr. 7 is
duidelijk in dit opzicht. Verder verwijs ik nog naar Gard Sivik 3 (1958) nr. 9 (afl. 1) waarin
onder andere het gedicht van Sleutelaar met de fraaie beginregel ‘Hier is vannacht zeer zacht
een maan gevallen’ een mooi voorbeeld is.
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wanhopig’ van Lucebert (uit Van de afgrond en de luchtmens. Amsterdam 1978, p.
13) en ‘regen der vogels bomen nachtelijk nachtelijk’ is frappant. Daarnaast wijs ik
hier op het willekeurig afbreken van versregels (‘en de / regen’), de onregelmatige
regellengtes (en overigens ook strofelengtes), en wat belangrijk is - in dit gedicht
ontbreekt evenmin de lichamelijke taal, getuige de tweede strofe:
want als ik vraag wie bewoont mijn lippen?
en kent van mijn gezichten het ware het goede, tedere, wrede?
en weet van mijn aarden handen
die hemel en aarde hebben bewogen

Op het moment dat Sleutelaar en Vaandrager in Gard Sivik poëzie beginnen te
publiceren, onderscheidt hun poëzie zich niet noemenswaardig van die van de
Vijftigers. Dit geldt in hoge mate overigens ook voor een andere Zestiger uit de Gard
Sivik-hoek: Armando. Ook zijn poëzie roept vele reminiscenties op aan de poëzie
van de Vijftigers. Het gedicht ‘Met messen’ uit 1957 grossiert bijvoorbeeld in
lichamelijke taal en syntactische ambiguïteiten (‘het heeft de grootste open open vele
monden / een knecht met zeven monden’).5.
Al met al is het, met het oog op de poëzie van Sleutelaar, Vaandrager en Armando,
begrijpelijk dat Vaandrager zich gedwongen voelt zich tegenover de redactie van
Podium te verdedigen. De bewuste zoektocht naar een eigen gezicht is nodig. Vijftig
overheerst nog sterk, té sterk. De gedachte dat de Nederlandse redactieleden van
Gard Sivik zich hierom in hun uitlatingen telkens willen vergelijken met Vijftig en
op zoek zijn naar een eigen persoonlijkheid, wordt dan ook bevestigd als we gaan
kijken naar theoretische uitlatingen na 1957.

Om het ongerijmde
De eerste keer dat Gard Sivik de kans krijgt om zijn ideeën aan een groter publiek
dan zijn eigen lezerskring uit te dragen, is eind 1958. Paul Rodenko nodigt Sleutelaar
en de andere leden van Gard Sivik uit om hun visie op de jongste generatie dichters
vast te leggen in Maatstaf, het bekende mainstream-tijdschrift van uitgever Bert
Bakker. Voor het eerst - in Gard Sivik zoekt men tot dan toe tevergeefs naar een
redactionele inleiding waarin de eigen positie bepaald wordt - formuleert Gard Sivik
haar plaats in het literaire spectrum. Vaandrager verbaast zich er terecht over ‘waarom
er nu plotseling wel een dergelijk stuk geschreven kan worden, na uitnodiging uit
de Maatstaf-hoek, terwijl Gard Sivik er om zit te springen’ (in: Sleutelaar e.a.
1958-1959, p. 823). Hoe dan ook: Gard Sivik voelt hier de noodzaak om voor de
buitenwacht het eigen karakter aan te tonen en onontkoombaar is het dan om een
vergelijking met Vijftig te maken.
Sleutelaar en Vaandrager trachten in hun stukken de jongere dichters een eigen
gezicht, een eigen achtergrond te geven. Sleutelaar schetst in zijn bijdrage de
5.

Armando, ‘Met messen’. In: Podium 12 (1957), p. 49. In dit gedicht is eveneens nauwelijks
interpunctie, er is sprake van onregelmatige vers- en strofelengte en net als bij Sleutelaar en
Vaandrager springt de lichamelijke taal sterk in het oog, geheel in de lijn van Vijftig. Wel
toont Armando een eigen gezicht: er spreekt uit zijn poëzie een agressiviteit die in veel
Vijftigerspoëzie ontbreekt (‘snijden! snijden!’).
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leefwereld van waaruit de jongste dichters hun poëzie schrijven en dat is in zijn ogen
‘angst’. Poëzie is voor hem geen zaak van leven meer, maar van overleven. Daarom
moet de poëzie ook een ‘zeker ongerijmd vertrouwen in een goede afloop’ hebben.
Het is een kwestie van ‘weigeren om slachtoffer of medeplichtige te zijn, [een kwestie]
dus van aandacht en van verzet’
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(ibidem, p. 805). Vaandrager zegt in zijn bijdrage aan Maatstaf vrijwel hetzelfde:
‘Het gaat er in eerste instantie om dat we verhinderen: dat we ruimte redden om te
leven en te werken. Ik zit ermee, met mijn onzekerheden, met mijn angst, ook mijn
angst voor grote woorden.’ (Ibidem, p. 825) Hiermee schilderen beiden een sociale
behoefte aan nieuwe dichters en bouwen ze een eigen levensproblematiek op die hun
dichten actueel maakt.
Het is voor beide dichters desondanks noodzakelijk om in hun essays plaats te
reserveren om de positie tegenover Vijftig uit te drukken. Sleutelaar constateert in
zijn artikel, dat Gard Sivik het ‘enige jongerentijdschrift met een inhoud op gemiddeld
redelijk niveau’ is, maar meent ook dat ‘het zoeken naar een eigen stem des te
moeilijker [wordt] als de laatste poëtische vernieuwing krachtiger en recenter is’
(ibidem, p. 809). Hij snijdt hiermee hetzelfde punt aan als Vaandrager in zijn open
brief aan Podium. Ook bij hem is er sprake van een bewust zoeken naar een eigen
gezicht.
Ondanks het feit dat Sleutelaar een overheersing van Vijftig dus niet ontkent, ziet
hij een kiem van een eigen persoonlijkheid voor de jonge generatie in Gard Sivik en
hij legitimeert daarmee haar bestaan. Sleutelaar afficheert Gard Sivik namelijk als
de opvolger van de Vijftigers, de volgende ‘experimentele’ generatie, en aangezien
hij betwijfelt of nog iets de voortgang van de ‘aktieve poëzie’ kan bedreigen, maakt
hij daarmee het pad vrij voor een verdere ontwikkeling van Gard Sivik. De revolutie
is niet omkeerbaar, zij kan slechts voortgezet worden. En als erfgenamen van Vijftig
hebben de Gard Sivik'ers hiermee de grootste kans van slagen om lezenswaardige
poëzie te schrijven. Daarmee is overigens de vraag hoe het eigen gezicht van de
jongeren moet worden vormgegeven, nog steeds niet beantwoord.
Uiteindelijk richt Vaandrager noch Sleutelaar zich in zijn essay in Maatstaf direct
tegen Vijftig. Sleutelaar bekent eenvoudigweg, dat ‘onze poëzie’ in 1950 begon en
ook Vaandrager ziet de noodzaak van de revolutie van Vijftig in. Maar hij verwijt
de groep, dat ze niet gezwegen heeft toen de wereld na de Tweede Wereldoorlog
juist door te zwijgen volledig veranderd had kunnen worden. Hij meent dat de
revolutie van Vijftig de taal afgemat heeft: ‘De woorden hebben heel wat werk verzet,
ze hebben een opkikker nodig in het zwijgen, ze moeten op verhaal komen, rust
nemen opdat het zwijgen weer zwanger kan worden.’ (Ibidem, p. 827)
Met name de bijdrage van Sleutelaar is enigszins bedrieglijk. Hij veronderstelt in uiterst objectieve en subtiele bewoordingen - een toekomst voor Gard Sivik, evenals
Armando die in zijn korte stuk in Maatstaf ronduit stelt: ‘Er moet een nieuwe kunst
komen en alles wijst er op, dat ze komt.’ (Ibidem, p. 810) Maar die zekere
vooruitzichten worden nog wel degelijk ondermijnd door twijfels. Dat blijkt uit het
onderscheid dat Sleutelaar in poëzie maakt. Daarin valt een tweeslachtigheid te
bemerken die typisch is voor de houding van de jongere generatie; want als we de
grondslag van de poëzie van de jongere generatie onderzoeken, blijkt deze
merkwaardig dualistisch. Sleutelaar lijkt zich boven de materie, boven de
generatiewisselingen en polemieken te kunnen plaatsen, maar als we zijn poëtica
trachten te expliciteren, blijken de ideeën die hij ons aanreikt plots zichzelf tegen te
spreken. Met andere woorden, het is maar de vraag in hoeverre Gard Sivik helder
voor ogen staat hoe het eigen gezicht moet worden vormgegeven.
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Pragmatisch of autonomistisch?
Sleutelaar brengt in zijn bijdrage aan Maatstaf van 1958 een onderscheid in poëzie
aan, ‘aktieve en passieve poëzie’, waar hij in andere stukken op blijft terugvallen en
dat enigszins met zichzelf in conflict is. Het belang van deze tweedeling voor Gard
Sivik blijkt onder meer uit het feit dat in de bloemlezing van Gard Sivikdichters uit
1960, Met andere woorden, dit onderscheid - hoewel niet met name genoemd - nog
steeds

Bloemlezing ingeleid en samengesteld door René Gysen en Hans Sleutelaar

duidelijk tussen de regels door te lezen is. Tot eind 1960 zijn er in recensies en
polemieken zinsnedes te vinden die aantonen dat Gard Sivik deze indeling
onderschrijft. Om de theorie rond de indeling goed te kunnen analyseren, zal ik
gebruikmaken van het poëticamodel van Abrams.6. Het is dit bekende model dat
inzicht geeft in de aarzelende manier waarop Sleutelaar zijn ideeën over poëzie
vormgeeft.
Zonder dat we ons al meteen op Sleutelaars onderscheid richten, is dit citaat uit
Maatstaf al frappant: schrijven betekent voor Sleutelaar ‘bewust zijn, worden, maken,
maar daarnaast ook: springen van een zinkend schip ja, ik zou graag een reddende
mythe vinden, eine neue Sonne schaffen! gelijk Hugo Ball; dit lijkt mij slechts
mogelijk in een “objectiverende” poëzie’ (Sleutelaar e.a. 1958-1959, pp. 809-810).
Wat wil Sleutelaar nu? Enerzijds wenst hij objectiverende poëzie, autonomistische
poëzie zoals we het in navolging van het model van Abrams zouden noemen.
Anderzijds wenst hij een ‘reddende mythe’ te ontdekken en die de lezer aan te kunnen
reiken. Je zou zeggen: pragmatische poëzie die de lezer een boodschap mee wil
6.

Volgens Abrams (in zijn bekende The Mirror and the lamp) zijn er vier mogelijke
uitgangspunten voor poëzie: poëzie kan allereerst ‘mimetisch’ zijn, dat wil zeggen als
voornaamste doel hebben de werkelijkheid te beschrijven, een spiegel te zijn. Poëzie kan
ook ‘expressief’ zijn, een uitdrukkingsmiddel zijn voor de gevoelens van de dichter. Maar
poëzie kan ook de lezer een boodschap over willen brengen, een didactisch doel hebben,
‘pragmatisch’ zijn. En ten slotte kan poëzie ‘autonomistisch’ zijn, een eigen wereld opbouwen
waar de lezer mee kan doen wat hij wil. Het gedicht is een gegeven zonder uitgangspunt
geschapen (of in ieder geval mag dat uitgangspunt er niet toe doen). Zie voor verfijning:
Sótemann, ‘Vier poetica's’. In: Van den Akker [e.a.] (ed.)., Over poetica en poëzie. Groningen
1985. Of: als reactie daarop: Van den Akker en Dorleijn, ‘Poetica en
literatuurgeschiedschrijving.’ In: De Nieuwe Taalgids 84 (1991), pp. 508-526
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geven. Sleutelaar lijkt twee kanten op te gaan die elkaar weliswaar niet totaal uitsluiten
maar die toch wel wringen. De lezer mag immers zijn eigen interpretatie aan de
poëzie geven en tegelijkertijd wordt hem ‘een reddende mythe’ aangereikt die die
vrijheid tegenspreekt.
Deze vreemde tegenstelling komt des te sterker naar voren als we het onderscheid
aktieve en passieve poëzie van Sleutelaar nader onder de loep nemen. Poëzie is
volgens Sleutelaar passief ‘door een teveel humanisme, socialisme, (schijn)heiligheid,
blijheid, verskunst, zekerheid, goede smaak of evenwicht, - in de valse betekenissen’
(ibidem, p. 806). Dichters die passieve gedichten produceerden, zijn Bloem, Boutens,
Nijhoff en Hoornik. Hun poëzie is te makkelijk, levert te veel zekerheid, is te zeer
gefixeerd op haar boodschap - is té pragmatisch, zou ik zeggen. Actieve poëzie echter
‘ademt een sfeer van twijfel, gevaar, angst, revolte, haat’, geeft geen zekerheid, is
niet ideologisch verankerd, ‘laat littekens na en weet tegelijkertijd te ‘mozartiser le
malgrétout’ (Malta); aktieve poëzie ‘humanizes’; aktief is poëzie die een middel is
tot begrip, van het soort dat wetenschap noch intelligentie ons kunnen brengen.’
(Ibidem) Deze poëzie moet dus begrip brengen, pragmatisch zijn - en toch keert
Sleutelaar zich later tegen het interpreteren van poëzie: ‘In plaats van te verruimen,
verkleint een interpretatie [...] de bruikbaarheid van het vers. [...] Een goed gedicht
spreekt altijd voorzichzelf.’ (Sleutelaar 1959-1960 [1]) Objectiverende,
autonomistische poëzie dus.
Wat wil Gard Sivik nu? Iets duidelijk maken of een goed, zichzelf verklarend
gedicht schrijven? Allebei misschien? Weet Gard Sivik het wel? De poëzie van
Sleutelaar zelf is bij deze vragen een aardige illustratie.
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Oog in oog met een blinde zon
de tweeklank van de zon en de dag
de gele geluiden van bomen en bloemen
geween van stenen /gebaren van water:
het is gezichtsbedrog
het is oorverdovend
want
wie kent het ware gezicht van de dingen?
wie vertrouwt
zijn tien gezichten?
en wie luisterde niet al te vaak
naar zichzelf?
(Sleutelaar 1956-1957 [2])

Dit gedicht van Sleutelaar uit 1957 levert een interpreet betrekkelijk weinig
moeilijkheden op. Eerst goochelt de dichter met synesthesieën, waarmee hij de
verwarrende, hevige indruk lijkt weer te willen geven die de werkelijkheid op hem
maakt (‘het is oorverdovend’), maar tegelijkertijd is deze machtige gewaarwording
nietszeggende betovering, ‘gezichtsbedrog’, ‘want wie kent het ware gezicht van de
dingen?’ We vertrouwen teveel op onszelf bij onze waarnemingen (‘wie luisterde
niet al te vaak / naar zichzelf?’). De enige problematische zin, ‘wie vetrouwt / zijn
tien gezichten?’ is te verklaren als een aanduiding voor de tien lichaamsdelen en
zintuigen die ons contact met de realiteit bewerkstelligen: twee handen, twee voeten,
een neus, een mond, twee oren en twee ogen maken samen tien gezichten van waaruit
men de werkelijkheid bezien, betasten kan. Thematiek is hier de ‘oorverdovende’
indruk van de natuur die echter onkenbaar is door de onbetrouwbaarheid van onze
waarnemingen.
Een eenvoudig te interpreteren gedicht al met al, en dat geldt vaak ook voor de
gedichten van Vaandrager. Zo is zijn gedicht ‘Pelgrim’ uit 1957 duidelijk poëticaal.
Een pelgrim is op zoek naar ‘het woord’, het gedicht, opdat hij ‘de dingen’ kan zien
‘voordat anderen ze zien’ (Vaandrager 1956-1957). Dergelijke makkelijk te
interpreteren gedichten treffen we tot 1960 toe aan - maar ook schrijft Sleutelaar in
1959 een gedicht als dit:
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Oog in oog met een blinde zon, een blinde
(vlek op het netvlies
of een vliegwiel)
in het krachtveld
cirkuleert een foto:
1 rug + 50.000 stemmen
denkt
sneller dan licht vliegen, branden kan
want de horizon verbreedt zich / huivert / vlucht niet verder
(één oogopslag: zweven stoffige stukken snelweg
- ook dit doelwit werpt geen schaduw meer!)
.. tot op 1 meter genaderd nu
hier eindigt de draagwijdte
er groeit een exakte zon in de zon
de fresko's zijn bijna uitgestorven
denkt
:(Sleutelaar 1959-1960 [2], pp. 175-176)7.

7.

Zie ook de ‘4 observaties’ van Sleutelaar in Gard Sivik 4 nr. 13 (1960)
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Het is erg lastig om voor dit gedicht een eenvoudige, voor ieder acceptabele uitleg
te geven. Het is moeilijk voorstelbaar dat Sleutelaar van een willekeurige lezer
verwacht dat deze een ‘reddende mythe’ uit het gedicht weet te destilleren.
Wat ik hiermee wil laten zien, is dat de dubbelzinnigheid van de theorieën van
Sleutelaar (en Gard Sivik) wordt weerspiegeld in zijn poëzie. Zijn poëzie aarzelt
tussen enerzijds een boodschap geven en anderzijds een taalbouwsel zijn waar de
lezer zijn eigen wereld naar believen op mag projecteren. Het lijkt me geenszins
vergezocht om dit probleem te relateren aan het gebrek aan ‘eigen gezicht’. Waarmee
kun je je onderscheiden? Sleutelaar weet het niet, Gard Sivik weet het niet. De
voorlopige oplossing voor Sleutelaar is ‘objektiverende poëzie’, zo lijkt het. Vanaf
1960 schrijft Sleutelaar namelijk gedichten die door hun gedrongenheid en hun
vreemde, moeilijk aan elkaar te verbinden associaties steeds lastiger te interpreteren
zijn. En hiermee verwijdert hij zich van de invloed van Vijftig. Het bovenstaande
gedicht met haar on-Vijftigse lay-out laat met name hierdoor weinig Vijftig meer
toe - maar is evenmin revolutionair. De voedingsbodem voor dit gedicht is nu, met
haar ‘verheerlijking’ van de technische, dynamische krachten in de wereld, veeleer
te vinden in het futurisme.8. Een nieuwe dichtersmentaliteit of een sterke
persoonlijkheid waardoor Vijftig vergeten wordt, spreken nog steeds niet uit deze
gedichten.

Met andere woorden
Gard Sivik maakt in 1960 nog van een andere mogelijkheid gebruik om zich te
differentiëren door middel van de al ter sprake gekomen bloemlezing uit het werk
van Gard Sivik-dichters, Met andere woorden, samengesteld en ingeleid door Hans
Sleutelaar en René Gysen (Sleutelaar en Gysen 1960). De omhaal van woorden die
hierin weer nodig is om een contrast met Vijftig te scheppen, laat zien dat Gard Sivik
voor zichzelf de noodzaak blijft voelen de eigen identiteit te bekrachtigen. In de
inleiding van deze bloemlezing worden drie eigenschappen vermeld waardoor Gard
Sivik zich zou onderscheiden van leeftijdsgenoten: ten eerste ‘andere, want eigen
woorden’ en verder ‘verbale ekonomie’. De derde eigenschap wordt met een citaat
omschreven: ‘Before verse can be human again, it must learn to be brutal again’ wat
min of meer ‘revolte’ inhoudt. De inleiders ontsnappen er weer niet aan om dit af te
zetten tegen Vijftig. Naar aanleiding van het punt van ‘verbale ekonomie’ worden
Lucebert en Elburg erbij betrokken, die ‘aanvankelijk automatischer’ zouden schrijven
en daarmee poëzie schiepen die ‘tot onze verbazing iets betekent’. En ook het punt
van revolte geeft reden tot een vergelijking met Vijftig: waar Vijftig directe revolte
zou betekenen, betekent de in deze bloemlezing verzamelde poëzie indirecte revolte.
Deze inleiding is de laatste poëticale uitlating van betekenis vóór de grote
verandering in de poëzie van Gard Sivik in 1962, wanneer Armando, Vaandrager en
Verhagen (die in 1960 bij Gard Sivik komt) overgaan tot het produceren van
readymades. Hierna ontbreken tot 1963 theoretische opmerkingen die inzicht geven
8.

Wat dat betreft loopt Sleutelaar met deze gedichten misschien al vooruit op latere tendensen
in Gard Sivik. Zie voor het futurisme van Gard Sivik: Foppe 1985.
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in de ontwikkeling die deze drie dichters (en Sleutelaar) doormaken. Het enige waarop
we ons in deze periode kunnen richten, is hun poëzie.
Samenvattend kun je, het voorgaande overziend, concluderen dat Vijftig tot eind
1960 onmiskenbaar een grote invloed op Vaandrager, Armando en
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Sleutelaar heeft uitgeoefend en dat Gard Sivik, telkens als het naar buiten treedt, de
noodzaak voelt om zichzelf te vergelijken met Vijftig en probeert te bewijzen, dat
het wel degelijk een eigen gezicht heeft.

De onvermijdelijke readymade?
In augustus 1963 komt tijdens een plenaire vergadering van Gard Sivik het blad
ineens vrijwel geheel in Nederlandse handen. Al eerder hadden enkele Vlaamse leden
de redactie verlaten. Verhagen zegt hierover: ‘Als een Belg even iets zei wat ons [de
Nederlandse sectie; PR] niet beviel, dan was het: we rotten hum duruit! [...] Het was
een coup tot en met.’ (In: Sleutelaar, Van Faassen en Janssen 1989, p. 202) De redactie
bestaat voortaan uit Armando, Gysen (de enige Vlaming), Sleutelaar, Vaandrager
en Verhagen. De lay-out en de samenstelling van het blad veranderen. In drie nummers
van Gard Sivik wordt ‘de Nieuwe Poëzie’ op de kaart gezet. Maar na problemen met
de uitgever besluit de redactie tot opheffing van Gard Sivik. Kort daarop ontstaat het
idee tot het oprichten van De Nieuwe Stijl, een periodiek in boekvorm waarvan twee
delen zullen verschijnen in 1965 en 1966. Hierin zijn de ideeën van Verhagen,
Sleutelaar, Armando en Verhagen volledig uitgekristalliseerd. ‘Niet de fiktie, maar
de realiteit dient tot kunst te worden verklaard.’ (In: De Nieuwe Stijl 1966, p. 88)
Over dit hoofdpunt van het tijdschrift zijn alle leden van De Nieuwe Stijl het eens.
De readymade is daarvan het meest extreme voorbeeld.
Han Foppe en anderen die over de ‘Nieuwe of Totale Poëzie’ van Gard Sivik
hebben geschreven, laten zich er niet expliciet over uit of de overgang naar de
readymade in de poëzieproductie van beide tijdschriften als een breuk met datgene
wat ervoor geschreven is, is op te vatten. In hoeverre de ideeën van De Nieuwe Stijl
volgen uit Gard Sivik laten zij in het midden.9. Maar als we het voorgaande verhaal
in overweging nemen, dan komt dit dogma toch min of meer uit de lucht vallen en
staat het haaks op datgene wat we hiervoor gelezen hebben. De realiteit als
inspiratiebron heeft zich nog niet eerder aan de Gard Sivik-lezer opgedrongen.
Rolf Wolfswinkel lijkt in zijn artikel over Gard Sivik desalniettemin te suggereren,
dat de poëzie van De Nieuwe Stijl een onontkoombaar en logisch gevolg was van de
ideeën die in de jaren daarvoor door de leden van Gard Sivik aangehangen werden.
Zo stelt Wolfswinkel zonder enige nadere bewijsvoering: ‘Vanaf het begin [van Gard
Sivik; PR] vormt de werkelijkheid van het dagelijks bestaan het voornaamste
uitgangspunt [...]. Na de toetreding van de Amsterdammer Armando en de
Rotterdammers Hans Sleutelaar [...] en Cornelis Bastiaan Vaandrager, krijgt het blad
een militanter karakter. Het “niet-poëtische”, het alledaagse en banale wordt steeds
belangrijker. Feiten worden interessanter dan meningen of commentaren. De
redacteuren beginnen letterlijk uit de realiteit opgetekende fragmenten te publiceren’
(Wolfswinkel 1995, p. 283). Wolfswinkel suggereert hier een lijn van de poëzie van
Gard Sivik naar de readymade in De Nieuwe Stijl die bijna onvermijdelijk lijkt. Dat
is zeker een gechargeerd beeld. Een vergelijking van de poëzie tussen 1960 en 1962
9.

Vergelijk Foppe, ‘Een nieuwe sensibiliteit’. In: Sleutelaar, Van Faassen & Janssen 1989. Of
zie Janssen, ‘De beeldenstorm van Gard Sivik en De Nieuwe Stijl 1955-1966.’ In: Literatuur
7 (1990), pp. 126-133.
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van Armando, Vaandrager, Sleutelaar en Verhagen met ‘de Nieuwe Poëzie’ van De
Nieuwe Stijl spreekt een dergelijke suggestie ook tegen.
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Injectiespuiten en een scherp geslepen mes
Eind 1962 publiceert Armando de cyclus ‘Boksers’, waarin de bokserswereld met
treffende readymades wordt getypeerd:

Heeft nelis een glazen kin?
priem hem precies op z'n strot
godverdomme geen asem meer
(Armando 1962)

Na het verschijnen van deze cyclus beginnen eensklaps ook Vaandrager en Verhagen
readymades te publiceren. (Sleutelaar zal ik hier noodgedwongen buiten beschouwing
moeten laten, omdat hij vanaf 1961 zo goed als niets meer publiceert.) Plotseling
lijkt de Gard Sivik-kern zich bewust te worden van dé mogelijkheid om een eigen
profiel op te bouwen en Vijftig achter zich te laten.
Het is belangrijk om te constateren dat de theorieën die deze readymades begeleiden
pas geschreven zijn, nadat de readymade zijn intrede heeft gedaan. Vooral in het
laatste nummer van Gard Sivik doet de redactie haar best om haar positie en de plaats
van de readymade daarin duidelijk te maken. Dit alleen al zou je kunnen zien als een
teken dat de gedichten de ideeën genereerden en niet andersom. Slecht één uitlating,
uit het hele corpus aan theorieën voor het verschijnen van de readymade, zinspeelt
op de mogelijke interesse voor de realiteit die De Nieuwe Stijl voorstaat. De bijdrage
van Armando aan Maatstaf uit 1958 voorspelt de komst van ‘een kunst die geen
kunst meer is, maar een gegeven feit’. De readymade is inderdaad een gegeven feit.
Maar deze uitlating staat zo los van andere uitlatingen in Gard Sivik, dat ze moeilijk
gezien kan worden als een verkondiging van de noodzaak van de readymade.
In het kort komen de ideeën waarmee Gard Sivik/De Nieuwe Stijl furore maakten
in de Nederlandse letteren hierop neer. Men wil een democratisering van de poëtische
middelen, opdat de poëzie weer in contact komt te staan met de werkelijkheid. Het
contact tussen poëzie en realiteit dat verloren zou zijn gegaan, moet weer hersteld
worden, opdat de mens van nu de realiteit kan ervaren en aanvaarden. Verhagen zegt
in 1963: ‘Ik wil onder meer de konsekwenties trekken van de nieuwe ontwikkelingen
op wetenschappelijk gebied, die het dagelijks leven van de mensen modern maken,
zonder dat we het zelf beseffen. Dus: de nieuwe verworvenheden menselijk maken
met poëzie, nieuwe gevoelslagen aanboren, waardoor de mensen weer volledig in
hun leven komen te staan.’ (In: Calis 1964, p. 219) ‘Wij werken met een gewone,
normale interesse voor alle dingen’, aldus Armando in 1964. (In: Sleutelaar, Van
Faassen en Janssen 1989, p. 8)
Als we deze ideeën afzetten tegen de poëzie van Verhagen, Armando en Vaandrager
van voor 1962 dan kun je stellen dat er wel tekenen aanwezig zijn die in deze richting
wijzen, maar die maken de readymade niet voorspelbaar, zoals Rolf Wolfswinkel
suggereert. Verhagen lijkt degene geweest te zijn die de aanzet tot verkenning van
de realiteit in gang heeft gezet. De aanhef van het volgende bekende gedicht van
Verhagen uit midden 1962 kan gelden als een voorspel op De Nieuwe Stijl:
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Er is veel poetry emotion in de wereld
:een klein bosje bloemen,
de stank waarin injectiespuiten weken
(Verhagen z.j., p. 46)

Maar tegelijkertijd schrijft hij begin 1961 gedichten die nog weinig met De Nieuwe
Stijl van doen hebben, die romantische thema's behandelen en zelfs invloed van
Vijftig verraden.
Armando schrijft tot aan zijn readymades uitsluitend gedichten waarvan ik al
eerder een voorbeeld gaf. Neem dit gedicht uit eind 1960:
Ze doen het mij alsof ik dienaar ben.
het scherp geslepen heft in zijden handen.
de olifanten stampen op het achterhoofd.
veel te lang zeggen de tongen:
het leven hangt mijlenhoog aan wielen.
het scherp geslepen mes is vermoord.
(Armando 1960-1961)

De readymade is nog ver verwijderd.
Vaandrager was in 1959 al begonnen met het schrijven van min of meer
anekdotische gedichten in een eenvoudige stijl. Dit proces intensiveert zich door de
jaren heen en begint in 1962 te resulteren in gedichten die bijna readymade zijn. Zo
beschrijft het gedicht ‘Hors d'oeuvre’ de verbazing over een blanco kassabon
(Vaandrager 1962). Maar ook dat is pas geschreven in 1962.
Is de readymade nu een logische ontwikkeling? Nee, pas in 1962 doen zich tekenen
voor waardoor de readymade dichtbij wordt gebracht. Met name Vaandrager en
Verhagen introduceren in Gard Sivik 27 een aantal gedichten die we als typische
Zestigersgedichten kunnen lezen. Maar nogmaals, dat is pas in 1962! Het levert een
vertekening op om te stellen dat de aandacht voor de werkelijkheid van Gard Sivik
de komst van de readymade wel moest opleveren. In mijn ogen is het dan ook niet
onterecht om te veronderstellen dat vanaf het intreden van Hans Verhagen in de
redactie Gard Sivik men begon in te zien welke tactiek er gehanteerd moest worden
om het eigen gezicht te creëren waarnaar het tijdschrift zo lang gezocht had. Toen
Armando vervolgens met de readymade aankwam, was de eigen identiteit gevonden.

Volslagen onzin en wartaal
Was Vijftig tot eind 1960 steevast een referentiepunt en vinden we in elke belangrijke
programmatische uiting een verwijzing naar Vijftig, na 1960 lijkt Vijftig die functie
voor Gard Sivik te hebben verloren. Om elke invloed van en elk contact met Vijftig
af te snijden, vermeldt De Nieuwe Stijl als eerste programmapunt, dat het ‘in de
toekomst [moet] worden vermeden dat men de Nieuwe Poëzie opvat als een protest
tegen de Vijftigers’. Dit standpunt wordt enigszins gerelativeerd door Armando:
‘Door het feit dat wij de dingen aanvaarden, wordt
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onze houding tot een protest voor de vorige stroming, die dat niet deed. Dat wil niet
zeggen, dat wij vanuit een protest werken, maar onze werkwijze is vanzelfsprekend
een protest tegen het werk van de vorige generatie.’ (In: Sleutelaar, Van Faassen,
Janssen 1989, p. 88) Het is een vanzelfsprekende, kalme, zelfbewuste toon die hier
overheerst. Vijftig is achtergelaten, Zestig is Vijftig ontgroeid. Afgezien van het
tekstje ‘Huilen met Remco’ van Armando en de beruchte ‘50 voorbij’-cover (de
enige twee punten waar Anbeek in zijn handboek dan ook naar kon verwijzen ter
ondersteuning van zijn ‘luidruchtige reactie’) is er nergens in de laatste nummers
van Gard Sivik of in De Nieuwe Stijl een directe polemische verwijzing naar Vijftig
te vinden.10.De Nieuwe Stijl richt haar aandacht op de buitenlandse avant-garde en
op vernieuwingsbewegingen in de beeldende kunst. Kortom, waar het vroege Gard
Sivik bijna geobsedeerd lijkt te zijn door Vijftig, daar lijkt het latere Gard Sivik/De
Nieuwe Stijl de experimentelen zo goed als achter zich gelaten te hebben. Of is de
relatieve kalmte tegenover Vijftig maar schijn?
In een groepsgesprek uit 1966 met H.J.A. Hofland komen Sleutelaar en Verhagen
te spreken over Vijftig. En ze gebruiken daarin wel erg veel woorden om zich van
Vijftig te verwijderen. Zo zegt Sleutelaar: ‘Er is een totaal verschil tussen hen [de
Vijftigers; PR] en ons. Als ik hun werk nu lees dan begrijp ik niet wat er staat, ik
vind het volslagen onzin, wartaal. Af en toe begrijp ik wel wat er bedoeld wordt.’
Verhagen reageert: ‘Wat zij bedoelen is voor ons eigenlijk volkomen oninteressant.
Te kunstzinnig, te dichterlijk.’ Sleutelaar: ‘Allemaal pose. Het blijft bij woorden. Ik
ben op het ogenblik totaal niet geïnteresseerd in die bundels, vroeger wel.’ (In:
Sleutelaar, Van Faassen, Janssen 1989, p. 91)
In dit interview komen veelvuldig zaken ter sprake die - zonder dat de naam vaak
genoemd wordt - op Vijftig betrekking hebben. Sleutelaar: ‘Zij [de Vijftigers; PR]
waren uit op een kunstenaarsstatus, ze hokten in een milieu. Terwijl wij in geen enkel
opzicht deelnemen aan het kunstenaarsleven [...]. Mij interesseert het geen moer.’
(Ibidem.) Hier klinkt het verwijt van Armando tegen Vijftig in door: de Vijftigers
kozen voor de status van outcast waar De Nieuwe Stijl kiest voor integratie,
democratisering. En ook de krampachtige manier waarop men het nieuwe in de eigen
beweging wenst te benadrukken, spreekt mijns inziens boekdelen. Hofland: ‘Kun je
iemand uit een vorige generatie aanwijzen, die...’ Armando valt in: ‘...nee, dit is
nieuw. Er is toch niemand die dit ooit vóór ons heeft gedaan. Ik zou geen schrijver
of schilder kunnen noemen die een dergelijke houding had tegenover de realiteit.’
(Ibidem, p. 90)
En wat te doen met een uitspraak als deze van Armando uit 1975? ‘Tja, wat was
onze ideologie? In de eerste plaats ging 't om het afzetten tegen de Vijftigers.’ (in:
Meijer 1975) Resteert na deze uitspraak nog twijfel hoe we De Nieuwe Stijl moeten
beschouwen? En ook Sleutelaar keert zich jaren later nog uitdrukkelijk tegen Vijftig:
‘Wij hadden een reclamische en een journalistieke achtergrond. Dat hadden de
Vijftigers niet. Dat is de wezenlijke breuk. Zij waren tegen de burgerlijkheid, tegen
de maatschappij. Wij helemaal niet. Wij waren optimistisch. Wij waren niet vies van
10.

Als min of meer een uitzondering hierop dien ik te vermelden de ‘Parade der proleten’ in
De Nieuwe Stijl. Deel 1 (1965), pp. 15-36: een verzameling van uitspraken over Zestig van
‘bekende’ mensen, waarin enkele malen een uitlating van een criticus wordt aangehaald
waarin ook de Vijftigers ter sprake komen. Aangezien deze uitlatingen niet van De Nieuwe
Stijl zelf afkomstig zijn, vat ik ze hier niet op als een directe aanval op Vijftig.
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copywriting: je verdient er toch wat mee, je leert er wat van: bij voorbeeld economisch
taalgebruik.’ (Ibidem)
Als we dit alles op een rijtje zetten, resteren er dan nog grote bezwaren om de
Zestigers van Gard Sivik te zien als meer dan enkel tegen Vijftig? Hangt de eigen
identiteit van deze Zestigers niet al te zeer samen met Vijftig? Is de eigen
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identiteit niet enkel een goed geregisseerde coup geweest op de nalatenschap van
Vijftig? Tot 1960 wordt naar buiten toe elke keer de eigen persoonlijkheid tegenover
Vijftig geplaatst en bevochten. En op het moment dat de eigen identiteit gevonden
wordt, verdwijnt Vijftig plots naar de achtergrond. Maar jaren later geven de leden
van Gard Sivik toe, dat Vijftig uiteindelijk de groep was waartegen men zich af wilde
zetten. Een vroege dichtregel van Vaandrager schiet te binnen: ‘Handen met een
voorliefde/ voor een stille moord’. In alle stilte wordt Vijftig rond 1962 aan de kant
geduwd. Maar Vijftig bleef aanwezig, tot het eind van De Nieuwe Stijl toe.
Vaandrager had gelijk toen hij in 1957 schreef: ‘Zij die, toevallig later geboren,
zijn gaan schrijven onmiddellijk na een belangrijke poëtische vernieuwing (in dit
geval van '50) kunnen onmogelijk voorbijzien aan wat die vernieuwing tot stand
gebracht heeft.’ (Zie Vinkenoog en Buddingh' 1957, pp. 72-75) Gard Sivik en De
Nieuwe Stijl zijn er het bewijs van.

Literatuur
[Anoniem], ‘De zwijgende dichter’. In: Haagse Post 17-3-1979.
Ton Anbeek, Geschiedenis van de Nederlandse literatuur; 1885-1985.
Amsterdam 1990.
Armando, ‘Boksers’. In: Gard Sivik 6 (1962) nr. 29 (afl. 5).
Armando, ‘Het scherp geslepen mes’. In: Gard Sivik 5 (1960-61) nr. 20 (afl. 2).
Armando, ‘Met messen’. In: Podium 12 (1957), p. 49.
K.D. Beekman [red.], Twee eeuwen literatuurgeschiedenis 1800-2000; poëticale
opvattingen in de Nederlandse literatuur. Amsterdam 1997.
Piet Calis, Gesprekken met dichters. Den Haag 1964.
De Nieuwe Stijl. Deel 1. Amsterdam 1965.
De Nieuwe Stijl. Deel 2. Amsterdam [1966].
Han Foppe, ‘Nieuwe principes in een bustehouder?’; futuristische aspecten in
de poëzie van Gard Sivik en De Nieuwe Stijl'. In: De Gids 148 (1985), pp.
585-596.
Ischa Meijer, ‘De roerloze beweging van Zestig’. In: Haagse Post 22-11-1975.
Hans Sleutelaar, ‘Antwoord van Hans Sleutelaar aan Ad den Besten’. In: Gard
Sivik 4 (1959-60), nr. 13 (afl. 4). [1]
Hans Sleutelaar, ‘De nacht leeft langer dan mensen en uren’. In: Gard Sivik 2
(1956-57) nr. 5. [1]
Hans Sleutelaar, ‘Fragmentaries’. In: Gard Sivik 2 (1956-57) nr. 7. [2]
Hans Sleutelaar, ‘Twee observaties’. In: Podium 14 (1959-60), pp. 175-76. [2]
Hans Sleutelaar & René Gysen (samenst.), Met andere woorden; jonge dichters
uit Noord en Zuid. Den Haag 1960.
Hans Sleutelaar, Sjoerd van Faassen en Jacques Janssen, De Nieuwe Stijl;
1959-1966. Amsterdam/Den Haag 1989.
Hans Sleutelaar e.a., ‘Om het ongerijmde’. In: Maatstaf 6(1958-1959), pp.
804-828.
Cornelis Bastiaan Vaandrager, ‘Hors d'oeuvre’. In: Gard Sivik 6 (1962) nr. 27
(afl. 3).

Vooys. Jaargang 18

Cornelis Bastiaan Vaandrager, ‘Pelgrim’. In: Gard Sivik 2 (1956-1957), nr. 8.
Cornelis Bastiaan Vaandrager, ‘Vijf gedichten’. In: Podium12 (1957), pp.
237-243.
Hans Verhagen, Rozen en motoren; 7 cyclussen naar nu. z.pl. z.j.
Simon Vinkenoog en Cees Buddingh', ‘Redaktioneel’. In: Podium 12 (1957),
pp. 72-74.
Rolf Wolfswinkel, ‘Niet de fiktie, maar de realiteit; de Zestigers van Gard Sivik,
de Nul-beweging en Barbarber’. In: Literatuur 12 (1995), pp. 281-286.

Vooys. Jaargang 18

20

Jakobsladder naar een lege hemel
Bertolt Brechts Apfelböck als messias van het nihilisme
‘Sollte es denn moglich sein! Dieser alte Heilige hat in seinem Walde noch
nichts davon gehort, daß Gott tot ist!’ - Nietzsche, Also sprach Zarathustra

Wilbert Surewaard
Waar Bertolt Brechts poëzie bijna altijd rechtstreeks in verband
gebracht wordt met de sociaal-politieke werkelijkheid van zijn tijd,
wijst Wilbert Surewaard op de fundamentele onmogelijkheid van
expliciete kritiek op de sociaal-politieke werkelijkheid, en interpreteert
hij het gedicht ‘Apfelböck oder Die Lilie auf dem Felde’ uit Bertolt
Brechts Hauspostille als kritiek op de ‘buitentalige’ werkelijkheid juist
door op tekstniveau te blijven. Daarmee lost hij de rigide tegenstelling
tussen sociaal-politiek engagement en autonomie van de poëzie op.

Brecht, zijn poëzie en de historische context
Bij de naam Bertolt Brecht denkt men eerst en vooral aan de toneelschrijver,
theatermaker en -theoreticus Brecht, met zijn anti-aristotelische, ‘epische theater’ en
zijn Lehrstücke. De poëzie van Brecht heeft nooit de primaire belangstelling gehad
van literatuurwetenschappers en -critici en heeft (tot voor kort) dan ook geen
prominente positie in de literaire canon ingenomen. Niet dat er geen aandacht voor
de poëzie van Brecht geweest is, zeker wel, maar de focus lag toch bij zijn toneelwerk
(Den Boeft 1994, pp. 209-212; Thomson 1994, pp. 201,216-217; Kindlers 1989, p.
70). De poëzie van Brecht, met name zijn vroege lyriek, is lange tijd onderbelicht
geweest. Dit terwijl hij toch een omvangrijk oeuvre aan poëzie heeft voortgebracht,
zo'n tweeduizend bladzijden. Bovendien is Brechts poëzie geen eenmalig uitstapje
of gelegenheidsbeoefening geweest; hij heeft zijn hele leven lang poëzie geschreven.
Het vormt een wezenlijk deel van zijn creatieve output.
Een tweede reden voor de onderwaardering die Brechts poëzie lang heeft gekend,
is het feit dat Brecht buiten de grote stromingen van de twintigste eeuw is gebleven.
Hij gold en geldt als een onplaatsbaar individu. Brecht is zowel als dichter als
toneelschrijver altijd een ‘Einzelganger’ geweest. Ook zijn lyriek is niet in een hokje
te plaatsen; het valt buiten de kaders van het expressionisme, het futurisme en het
surrealisme, die de canon van de moderne, twintigste-eeuwse poëzie domineren.
(Andringa 1993, p. 98) Brecht heeft zich in tegenstelling tot deze avant-gardistische
stromingen ook nooit in groepsverband gemanifesteerd. In de woorden van Thomson:
‘in the history of German poetry he occupies the position of a virtual maverick’
(Thomson 1994, p. 201). Inmiddels heeft een fikse inhaalslag plaatsgevonden op het
gebied van Brechts poëzie en wordt Brecht als een van de belangrijkste Duitse dichters
van de twintigste eeuw beschouwd. (Kindlers 1989, p. 70)
Brechts poëzie (en zijn werk in het algemeen) wordt gewoonlijk in vier fasen
verdeeld: de vroege poëzie uit de tijd die Brecht in Augsburg doorbracht (tot 1924),
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de Berlijnse periode (1924-1933), de tijd die hij na zijn vlucht een dag na de brand
van het Rijksdaggebouw als balling doorbracht, onder andere in Denemarken en de
Verenigde Staten (1933-1948), en de tijd na zijn terugkeer uit ballingschap in Berlijn
tot zijn dood (1949-1956). Deze indeling hangt nauw samen met de grote politieke
gebeurtenissen van zijn tijd. Brechts levensloop is voor een groot deel getekend door
de grote historische gebeurtenissen van de afgelopen eeuw; hij heeft de twee
wereldoorlogen meegemaakt en moest in het Interbellum vluchten voor het nazisme,
dat in 1933 aan de macht kwam in Duitsland. Politiek speelt dan ook een
vooraanstaande rol in het werk van Brecht. Hij heeft zich altijd sterk bekommerd
om de sociaal-politieke werkelijkheid. Dit engagement is uit politieke noodzaak
ontstaan: volgens Brecht kan en mag een dichter in een tijd waarin het om kwesties
van leven en dood gaat, niet ‘die Waldeinsamkeit und das Schweigen der Natur’
bezingen. (Schuhmann 1977, p. 37)
In het werk van Brecht valt een toenemend politiek gehalte te traceren, een
duidelijke tendens van nihilisme naar marxisme. Deze overgang vindt aan het eind
van de jaren twintig plaats. Brecht gaat vanaf het moment waarop hij kiest voor het
marxisme zijn theater en poëzie ook steeds meer inzetten voor politieke doeleinden,
als presenteerblaadjes voor de marxistische doctrine en als antinazistische propaganda.
De laatste fase in Berlijn komt Brecht in een ongemakkelijke positie terecht. Immers,
waar hij voorheen als individu tekeer kon gaan tegen nazisme en fascisme en vanuit
de oppositie zijn marxistische denkbeelden kon spuien, wordt hij bij zijn terugkeer
uit ballingschap de officiële staatsdichter (Staatsdichter)
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van de nieuw opgerichte DDR: een positie die hem dwingt tot ‘positieve’ poëzie in
dienst van het collectief, het ‘proletariaat’, ter ondersteuning van het nieuwe bewind.
Een ongemakkelijke rol voor een ‘enfant terrible’ dat altijd vanuit de oppositie in
een dissidentenrol als criticus kon optreden. Kritiek leveren wordt lastig direct onder
de neus van de linkse machthebbers. Brecht heeft het regime in de DDR overigens
altijd verdedigd; hem is hierdoor verweten zich van het proletariaat gedistantieerd
te hebben en zich gedienstig gemaakt te hebben aan de (totalitaire) machthebbers.
(Thomson 1994, pp. 214-215)
Ik zal mij hier richten op Brechts vroege lyriek, te weten de - inmiddels beroemde
- ballade uit Brechts Hauspostille: ‘Apfelböck oder Die Lilie auf dem Felde’. Deze
dateert uit zijn pre-marxistische fase. Brecht heeft de Hauspostille voor het overgrote
deel geschreven tijdens de Eerste Wereldoorlog en de nasleep ervan, de wankele
beginjaren van de Weimarrepubliek, ‘a dizzy passage from confidence to
disillusionment and from hope to fear’ (Palmer 1992, p. 777). De revolutie, de
‘so-called revolution’ - van een echte revolutie was geen sprake, de oude staatsvorm
had zonder bloedvergieten het veld geruimd voor een nieuwe; keizer Wilhelm II was
naar Nederland gevlucht, waardoor de machtspositie vacant was - had aanvankelijk
Brechts steun: ‘The revolution aroused the enthusiasm of Bertolt Brecht, who like
many other young men had been revolted by years of slaughter’ (Gay 1992, p. 9).
Het einde van de oorlog betekende een nieuw begin, een frisse start voor Duitsland.
Van de mooie plannen voor de wederopbouw van Duitsland komt echter weinig
terecht: het nieuwe, sociaal-democratische, bewind wordt gekenmerkt door een slappe
politiek, ruzies tussen links-radicalen en links-gematigden, terwijl allerlei rechtse
groeperingen harde oppositie voeren (waarbij linkse tegenstanders soms rucksichtslos
uit de weg worden geruimd). Men denke aan de Spartakistenopstand en de Kapp
Putsch. Het gevolg van de binnenlandse problemen: ‘Many of the young enthusiasts,
like Brecht, turned their back on politics as quickly as they had taken it up’ (ibidem,
p. 10).
Het is niet zo verwonderlijk dat de nieuwe regering weinig voor elkaar kreeg, want
de prille Weimarrepubliek had met allerhande problemen te kampen: een waslijst
van ellende. Peter Gay geeft in zijn Weimar Culture een pakkende samenvatting:
The causes of this widespread disenchantment are many and familiar.
There were old ghosts at the Weimar Assembly and, while some were laid
to rest, new ones emerged. The first four years of the Republic were years
of almost uninterrupted crisis, a true time of troubles. The bloody civil
war, the re-emergence of the military as a factor in politics, the failure to
discredit the aristocratic-industrial alliance that had dominated the Empire,
the frequency of political assassination and the impunity of political
assassins, the imposition of the Versailles Treaty, the Kapp Putsch and
other attempts at interval sub version, the French occupation of the Ruhr
the astronomical inflation - all this gave new hope to monarchists, to
fanatical militarists, to anti-Semites and xenophobes of all sorts, to
industrialists at first frightened by the spectre of socialization and then
contemptuous of socialists who would not socialize, and served to make
the Republic appear a fraud or a farce. (Ibidem, p. 11)
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De hachelijke orde van het vertoog
Het ligt voor de hand expliciet sociaal-politiek getintepoëzie te verwachten van
Brecht. Een sociaal en politiek uiterst woelige tijd, een tijd van grote historische
ontwikkelingen, zou zich bij uitstek lenen voor (poëtische) protesten, scherpe
aanklachten tegen maatschappelijk onrecht, luidkeels vanaf de barricaden geschreeuwd
als het ware. De historische context betrekken bij de analyse en interpretatie van
poëzie is echter problematisch; hantering van het concept ‘historische context’ en
eigenlijk het concept ‘geschiedenis’ in het algemeen stuit op methodologische
bezwaren: wat is de historische context eigenlijk? Lehmann en Lethen schetsen de
problematiek als volgt:
Dabei ist auffällig wie vage in diesem Zusammenhang ‘Geschichtlichkeit’
des Textes bestimmt ist. In diesem Begriff geht ein ganzer Katalog von
Wissenschaften auf. Welche geschichtliche Quellen bedingen den Text?
‘Gesellschaftliche Kämpfe, Klassenverhaltnisse’? Oder die ‘letzte Instanz’,
die Ökonomie? Die politische Weltanschauung? Die
Perslinlichkeitsstruktur? Die Geschichte der Gattung? Distributionsformen
der Literatur? Lebensgeschichtliche Situation des Autors? (Lehmann 1978,
p. 4)
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De gangbare geschiedschrijving gaat uit van een reconstrueerbare historische
werkelijkheid; zij bedient zich van een buitenhistorisch of beter: boven- of a-historisch
perspectief. Zoals Foucault het noemt, zij meet zich een ‘apokalyptische objektiviteit’
aan. (Foucault 1981, p. 25) Het onderscheid tussen de twee extreme polen van
reconstructie van de historische context enerzijds en gerichtheid op de autonome
status van poëzie anderzijds, bij de analyse en interpretatie van poëzie is onhoudbaar.
De werkelijkheid wordt grotendeels beheerst door taalstructuren (Claes 1992, pp.
99-100); geschiedenis wordt geschreven. Geschiedenis manifesteert zich dan ook
als een voortdurende strijd tussen en opeenvolging van discoursen:
De ‘werkelijke’ geschiedschrijving laat de gebeurtenis in haar akute
éénmaligheid oplichten. Onder gebeurtenis moet men niet verstaan een
beslissing, een verdrag, een regeringstijd of een veldslag, maar de
ommekeer van een krachtsverhouding, een machtsusurpatie, de toeëigening
van een vokabulaire en zijn aanwending tegen zijn voormalige gebruikers,
de verzwakking, het verval, de vergiftiging van een heerschappij door
zichzelf, het gemaskerde optreden van een andere heerschappij. (Foucault
1981, p. 28) [mijn cursivering, WS]
In De orde van het vertoog omschrijft Foucault de verstrengeling van taal en macht
als volgt:
Bovendien - en dat wordt ons door de geschiedenis voortdurend bijgebracht
- is het woord dat tot uiting komt - het vertoog - niet eenvoudigweg datgene
waarin strijd of stelsels van overheersing tot uitdrukking worden gebracht,
maar ook datgene waarmee wordt gestreden, de macht waarvan men zich
meester tracht te maken. (Foucault 1982, p. 11)
Aangezien de historische context in principe onmogelijk te achterhalen is, zal ik mij
hier voornamelijk vasthouden aan tekst, dat wil zeggen structuren in het algemeen.
‘II n'y a dehors-text’, om Derrida's ‘slagzin’ aan te halen. Er is dus ook geen
buitentekstuele historische context kenbaar buiten tekst. Niet dat er niets buiten
woordelijke tekst bestaat, maar alle betekenis (dus ook historische) is ingeschreven
in een weefsel van betekenaars (het Latijnse ‘textus’ betekent weefsel), alles staat
in verband met elkaar. (Van der Sijde 1997, pp. 52-54) ‘[D]e tekst is geen directe
weerspiegeling van de werkelijkheid, maar hij citeert de diverse codes en subcodes
waarmee in een bepaalde cultuur de werkelijkheid hanteerbaar en ontcijferbaar wordt
gemaakt.’ (Claes 1992, p. 46) Zowel de autonome status van poëzie als de autonome
status van een objectieve historische werkelijkheid komt hierdoor op losse schroeven
te staan.
Ik zal mij daarom bezighouden met de tekst van de ballade - voor zover je van dé
tekst kunt spreken, beter: een tekst van de ballade - en de tekst erom heen. Daarbij
wil ik laten zien hoezeer het gedicht kritiek op de werkelijkheid kan richten, door
niet direct aan de buitentalige werkelijkheid te refereren, maar juist op tekstniveau
te blijven; door een van de heersende discoursen van zijn tijd, het idioom van de
christelijk-burgerlijke ideologie te kritiseren. De historische context komt dan ook
aan de orde voor zover die doorklinkt in tekst. Dit heeft tot gevolg dat intertekstualiteit
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een belangrijke rol speelt in mijn analyse en interpretatie. Ik beschouw het gedicht
als een spel met verschillende codes en conventies.

Hauspostille: publicatiegeschiedenis en inhoud
De bestudering van de ontstaans- en publicatiegeschiedenis van Brechts Hauspostille
levert een eerste indicatie voor ‘(inter)tekstuele oneindigheid’. De gedichten zijn niet
af, zijn nooit af. Brecht is tot het einde van zijn leven blijven sleutelen en schaven
aan de Hauspostille - Schuhmann spreekt van ‘retoucheren’ en verderop van
‘Umschichtung’ (Schuhmann 1977, p. 20 en p. 26). Brechts eindeloze revisies houden
in dat de bundel van editie tot editie elke keer drastisch verandert: Brecht verschuift
gedichten, schrapt gedichten, snijdt erin. De indeling van de verschillende delen van
de bundel is steeds anders; zo last Brecht in de editie van 1938 een geheel nieuwe
‘Lektion’ in. Voordat de eerste editie van de Hauspostille verschijnt in 1927, is er
zelfs een privé-oplage van het werk onder een andere titel, namelijk Taschenpostille,
verschenen. Het gedicht dat ik hier analyseer heeft één drastische verandering
ondergaan: in de uitgave van de Hauspostille van de jaren vijftig heeft Brecht de
vierde strofe van het gedicht verwijderd. Het is in principe
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dus moeilijk om van de Hauspostille (of van welke poëziebundel dan ook) te spreken
als was het een afgerond geheel.
De revisies heeft Brecht uitgevoerd op politieke gronden; Brechts positie ten
opzichte van zijn vroegere werk verandert met het vorderen van de tijd voortdurend.
Als hij uitgesproken marxist is, beschouwt hij de Hauspostille als politiek niet
helemaal correct: ‘Die Hauspostille... trägt zweifellos den Stempel der Dekadenz
der bürgerlichen Klasse’ (ibidem, p. 34). Een mooi voorbeeld dat de veranderde
context de (onveranderde) tekst verandert, vormt de ‘Legende vom toten Soldaten’.
Bij het uitkomen van de bundel in 1927 zou het gedicht wel eens in verband gebracht
kunnen worden met de politieke actualiteit, terwijl het gedicht toen al ruim vijf jaar
oud was. Om het risico van pijnlijke misinterpretaties te vermijden, heeft Brecht het
gedicht in zijn geheel geschrapt. De bundel werd voor een groot deel ook met een
politieke blik beoordeeld door de critici. (Ibidem, p. 35)
De gedichten van de Hauspostille heeft Brecht geschreven tussen 1916 en 1925,
van zijn achttiende tot zijn zevenentwintigste levensjaar. Het overgrote deel was al
in 1922 voltooid. (Thomson 1994, p. 206) De eerste publicatie van de bundel kwam
echter pas in 1927 van de pers. Brecht kon maar met moeite een uitgever vinden.
Het plan was aanvankelijk om de Hauspostille als een balladenverzameling uit te
geven. De ballade domineert in de uiteindelijke bundel ook, maar daarnaast bevat
de Hauspostille ook andere genres, waardoor de bundel een heterogeen geheel vormt.
De titel Hauspostille heeft Brecht gekozen naar het voorbeeld van Luthers
Hauspostille. ‘Postille’ (afgeleid van het Latijnse ‘post illa (verba texta)’) betekende
oorspronkelijk - ik neem Jan Knopfs definitie over -: ‘Erklërung des vorangesteliten
Bibeltextes nach den eigentlichen Texten’ (Kindlers 1989, p. 81). Het gaat daarbij
om preken en andere tekstsoorten met een moraliserende, religieuze inslag. Kortom,
om richtlijnen voor een goed leven. Zulke boeken waren in de tijd dat Brecht de
Hauspostille schreef te vinden op de boekenplank van elk braaf burgergezin. Brecht
heeft zich niet alleen op de protestantse traditie gebaseerd, maar ook op de katholieke
riten: daarop wijst de indeling van de Hauspostille in verscheidene ‘Lektionen’. De
eerste van de vijf ‘Lektionen’, de ‘Bittgange’, waartoe ook ‘Apfelböck oder Die Lilie
auf dem Felde’ behoort (de overige ‘Lektionen’ zijn: ‘Exerzitien’, ‘Chroniken’,
‘Mahagonnygesänge’ en ‘Die kleinen Tagzeiten’), zijn gemodelleerd naar de
katholieke voorbeden, waarmee om goede oogsten en om afweer van onheil gebeden
werd. Bij Brecht valt er echter weinig goeds te beleven. Het is moord en doodslag
troef in de Hauspostille. (Ibidem)
Het idee van de ‘postille’ als leidraad komt ook tot uiting in het voorwoord dat
Brecht aan de bundel heeft toegevoegd, geheten ‘Anleitung zum Gebrauch der
einzelnen Lektionen’. Deze gebruiksaanwijzing is uiterst ironisch: ‘Diese Hauspostille
ist fiir den Gebrauch der Leser bestimmt. Sie soll nicht sinnlos hineingefressen
werden’. Deze ‘goedbedoelde’ woorden stroken in de verste verte niet met de
bandeloosheid die in de gedichten te lezen valt. Dit geldt ook voor de leesinstructie
die Brecht per ‘Lektion’ geeft: ‘Die erste Lektion (Bittgange) wendet sich direkt an
das Gefuhl des Lesers. Es emphielt sich, nicht zuviel davon auf einmal zu lezen.
Auch sollten nur ganz gesunde Leute von dieser filr die Gefuhle bestimmten Lektion
Gebrauch machen’ (Brecht 1988, 39). Deze paratextuele aanwijzing zet de toon.
(Genette, 1997) Het is een eerste indicatie dat de lezer op zijn hoede moet zijn voor
ironie: er staat wat er staat, maar toch staat er niet wat er staat.
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Analyse van ‘Apfelböck oder Die Lilie auf dem Felde’1.
Apfelböck oder Die Lilie auf dem Felde
1
In mildem Lichte Jakob Apfelböck
Erschlug den Vater und die Mutter sein
Und schlß sie beide in den Wäscheschrank
Und blieb im Hause ubrig, er allein.

2
Es schwammen Wolken unterm Himmel hin
Und um sein Haus ging mild der Sommerwind
Und in dem Hause saß er selber drin
Vor sieben Tagen war es noch ein Kind.

3
Die Tage gingen und die Nacht ging auch
Und nichts war anders außer mancherlei
Bei seinen Eltern Jakob Apfelböck
Wartete einfach, komme was es sei.

4
Und als die Leichen rochen aus dem Spind
Da kaufte Jakob eine Azalee
Und Jakob Apfelböck, das arme Kind
Schlief von dem Tag an auf dem Kanapee.

5
Es bringt die Milchfrau noch die Milch ins Haus
Gerahmte Buttermilch, süß, fett und kühl.
Was er nicht trinkt, das schuttet Jakob aus
Denn Jakob Apfelböck trinkt nicht mehr viel.

6
Es bringt der Zeitungsmann die Zeitung noch
Mit schwerem Tritt ins Haus beim Abendlicht
Und wirft sie scheppernd in das Kastenloch
Doch Jakob Apfelböck, der liest sie nicht.

7
Und als die Leichen rochen durch das Haus
Da weinte Jakob und ward krank davon.
Und Jakob Apfelböck zog weinend aus
Und schlief von nun an nur auf dem Balkon.
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Es sprach der Zeitungsmann, der täglich kam:
Was riecht hier so? Ich rieche doch Gestank.
In mildem Licht sprach Jakob Apfelböck:
Es ist die Wäsche in dem Wäscheschrank.

9
Es sprach die Milchfrau einst, die täglich kam:
Was riecht hier so? Es riecht, als wenn man stirbt!
In mildem Licht sprach Jakob Apfelböck:
Es ist das Kalbfleisch, das im Schrank verdirbt.

10
Und als sie einstens in den Schrank ihm sahn
Stand Jakob Apfelböck in mildem Licht
Und als sie fragten, warum er's getan
Sprach Jakob Apfelböck: lch wei8 es nicht.

11
Die Milchfrau aber sprach am Tag danach
Ob wohl das Kind einmal, früh oder spät
Ob Jakob Apfelböck wohl einmal noch
Zum Grabe seiner armen Eltern geht?

Omslag Bert Brechts Hauspostille
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‘Apfelböck oder Die Lilie auf dem Felde’ is een narratief gedicht: het vertelt het
verhaal over een jongen die zijn vader en moeder vermoordt, hun lijken in de
linnenkast verbergt, en vervolgens zijn alledaagse leven voortzet tot de oudermoord
ontdekt wordt. De kern van de handeling heeft Brecht ontleend aan een waargebeurde
geschiedenis; in het voorwoord van de Hauspostille wijst hij ook op deze geschiedenis:
‘Der in Kapitel 2 erwähnte Apfelböck, geboren zu München 1906, wurde durch einen
von ihm an seinem Eltern begangenen Mord bekannt’ (Brecht 1988, p. 39). Hier
hebben we meteen een voorbeeld van de discrepantie die er tussen buitentekstuele
werkelijkheid en poëzie bestaat, want in werkelijkheid heette de jonge moordenaar
Joseph - en niet: Jakob - Apfelböck. Deze was bovendien in 1903 en niet in 1906
geboren. (Pietzcker 1974, p. 79; Brecht 1988, p. 313) Brecht heeft dus informatie
gewijzigd. Hierdoor wordt hij niet meteen een leugenaar, het illustreert slechts het
wezenlijke verschil tussen de werkelijkheid van de poëtische tekst en de hem
omringende werkelijkheid van het Duitsland in 1919.
Brecht heeft overigens nog meer veranderd: het familiedrama speelde zich af in
een fabrieksarbeidersmilieu, er zat een geschiedenis aan vast: Joseph Apfelböck was
een werkloze automonteur en werd door zijn moeder beschimpt op de dag van de
moord. (Pietzcker 1974, pp. 76-77) De handeling was dus gemotiveerd. De aanleiding,
afloop en de sociale omstandigheden van de dubbele moord worden in het gedicht
echter weggelaten. Brecht schotelt de lezer een ongemotiveerde handeling voor; de
handeling krijgt daardoor een absurd karakter. Waar de ware moord de aanleiding
had kunnen zijn voor een sociaal-kritische aanklacht over een schrijnend drama in
een arbeidersmilieu, daar laat Brecht alle sociale omstandigheden achterwege. Brecht
transplanteert het drama bovendien van het arbeidersmilieu naar een burgerlijk milieu
- ook dit is te zien als een ontdoen van (potentiële) motivatie. Aanwijzingen hiervoor
zijn: ‘Wäscheschrank’, ‘Kanapee’, typisch inboedel van de burgerij, ‘Balkon’ en
‘Zeitung’.
Het waarom van de moord dringt zich in het gedicht op, maar wordt niet
beantwoord, of beter: beantwoord met een onbevredigend: ‘Ich weiß es nicht’ (strofe
10, vs. 4). Ik zal aan de hand van een vormanalyse en interpretatie van ‘Apfelböck’
deze vraag naar het waarom proberen te beantwoorden.
Het gedicht is een ballade, bestaande uit elf kwatrijnen. Een definitie van het begrip
‘ballade’: ‘Balladen en romancen zijn tamelijk korte, epische gedichten in strofenvorm
waarin op eenvoudige manier een belangwekkend gebeuren wordt verhaald’
(Lodewick 1983, p. 124). Karakteristieke elementen van een moordballade zijn de
sensationele en sentimentele toonzetting, het moraliserende karakter, causaliteit in
het handelingsverloop (aanleiding-uitvoering-gevolgen van de moord) en een
religieusmorele waarschuwing ter afsluiting. (Pietzcker 1974, p. 84) Bij Brecht is
niets van dit alles terug te vinden; hij schendt daarmee wat de inhoud betreft de
secundaire code, die het genre van de ballade met zich brengt.
Verder valt op dat de strofen van het gedicht genummerd zijn. Een dergelijke
nummering is ook terug te vinden in bijbelse teksten en is dan ook als een allusie op
religieus discours op te vatten, als een intertekstuele verwijzing naar de bijbel of naar
andere christelijke gebruiksteksten, zoals de catechismus. Schuhmann wijst er
bovendien op dat de nummering - niet gebruikelijk in moderne poëzie - het normale
leespatroon ontregelt en zo een Verfremdungseffekt bewerkstelligt: ‘Die
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Strophenzahlen wurden zu einero Vehikel der Verfremdung’ (Schuhmann 1977, p.
21).
De opbouw van de strofen in de vorm van elf kwatrijnen, een traditionele indeling
van de strofen, is regelmatig. Ook het rijmschema is consequent: elke strofe kent in
principe gekruist (!) rijm (abab). Variaties daarop vormen de strofen 1, 3, 5, 8, 9 en
11. Daarin is sprake van kwatrijnen met gebroken rijm (abcb of abac). (Lodewick
1983, p. 158) In twee van deze gevallen is nog een (zwakke) vorm van rijm aanwezig,
namelijk medeklinkerrijm: in strofe 5 het rijmpaar ‘kühl/viel’, en in strofe 11 het
rijmpaar ‘danach/noch’. Opvallend is dat het woord ‘Apfelböck’ zich consequent
aan het rijmschema onttrekt; er is geen enkele klankverwantschap met de woorden
die als wederhelft van het rijmpaar zouden moeten fungeren: ‘Wäscheschrank’,
‘auch’, ‘kam’ (2x). Deze uitzonderingspositie is vergelijkbaar met Dantes Divina
Commedia, waarin het woord God nooit als rijmwoord fungeert. God kent ook in de
vorm geen gelijke; niets mag, ook wat rijm betreft niet, gelijkgesteld worden met
God. Als je dit proces overhevelt naar Brechts gedicht, krijgt ook Jakob Apfelböck
zo een goddelijke status.
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Silhouet van Brecht

Naast de regelmatige strofenbouw en het consequente rijmschema heeft het gedicht
ook een consequent metrum, namelijk dat van de jambische pentameter. Deze
jambische vijfvoet wordt strikt volgehouden, er zitten geen metrische fouten of
uitzonderingen in. Ter voorkoming van de dreun zijn er veel gevallen van
enjambement (zo bestaan de strofen 1, 2, 3, 4, 6, 10 en 11 uit één zin, de strofen 5,
7, 8 en 9 uit twee zinnen); van versbreking kan gesproken worden in de tweede
versregel van strofe 8 en 9: ‘Was riecht hier so?’. Deze versbrekingen werken
spanningsverhogend: zal de moord ontdekt worden?
Het gedicht bevat talloze stille heffingen, maar die betekenen geen doorbreking
van het metrum. (Bronzwaer 1993, p. 68) Er is slechts een gering aantal antimetrieën
en deze zijn mijns inziens wel significant: het gaat om ‘Wartete’ in de laatste versregel
van strofe 3, ‘Schlief’ in de laatste regel van strofe 4, ‘süß’ in de tweede regel van
strofe 5, ‘warum’ in de derde regel van strofe 10, en ‘früh’ in de tweede regel van
de laatste strofe. De belangrijkste antimetrie is ‘warum’. De vraag naar het waarom
is de centrale vraag van het gedicht. De vraag naar de motivatie van de handeling
die zich op ‘inhoudelijk’ niveau opdringt (men vergeve mij de ouderwetse scheiding
tussen vorm en inhoud) vestigt door de antimetrie ook in de vorm de aandacht op
zich. Dit is een fraai voorbeeld van iconiciteit, semantisering van de vorm.
‘Wartete’ en ‘Schlief’ staan in opeenvolgende strofen op dezelfde plaats, en
onderhouden een similariteitsrelatie. De paradigmatische verwantschap tussen de
twee woorden (wachten en slapen) valt te scharen onder de noemer: passiviteit,
passieve handeling. Dit paradigma behelst een kernnotie van het gedicht. Deze notie
is terug te vinden in de vierde regel van strofe 5 en strofe 6, respectievelijk ‘Denn
Jakob Apfelböck trinkt nicht mehr viel’ en ‘Doch Jakob Apfelböck, der liest sie
nicht’. Eveneens twee equivalente gevallen van niet-handelen. Dit paradigma van
de passiviteit, de afwachtende houding, blijkt verder uit ‘komme was es sei’ aan het
eind van strofe 3 en ‘schlief’ in de vierde versregel van strofe 7.

Een halo om Jakob Apfelböck
Met deze voorbeelden van parallellismen bevind ik me meteen op het vlak van de
(geperiodiseerde) herhaling als basisprincipe van poëzie. De ordening van het
taalmateriaal in het gedicht wordt sterk gedomineerd door parallellismen.
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Parallellismen zijn typisch voor testamentische teksten. (Ibidem, pp. 149-150) In het
gedicht is vaak sprake van letterlijke herhalingen: hele woordgroepen worden daarbij
herhaald. Het gedicht is dan ook opgebouwd uit een kwantitatief gering idioom.
Zulke bouwstenen lijken op een formulaire techniek te wijzen, die kenmerkend is
voor orale poëzie. Letterlijke herhalingen van woordcombinaties zijn: ‘In mildem
Licht(e)’, ‘Jakob Apfelböck’, ‘Was riecht hier so?’ en ‘Und als die Leichen rochen’.
Interessant is dat de woordcombinatie ‘In mildem Licht(e)’ altijd voorkomt in dezelfde
regel als ‘Jakob Apfelböck’; het milde licht is op te vatten als een halo, een goddelijk
licht om Jakob Apfelböck. De eerdere aanwijzing dat Apfelböck nooit als rijmwoord
fungeert, ondersteunt deze verklaring. Een ander argument ervoor: de enige andere
keer in het gedicht dat er iets over ‘licht’ gezegd wordt betreft een handeling van de
‘Zeitungsmann’: ‘Es bringt der Zeitungsmann die Zeitung noch / Mit schwerem Tritt
ins Haus beim Abendlicht’ in strofe 6. ‘[B]eim Abendlicht’ is metrisch equivalent
aan ‘in mildem Licht’; dat er toch voor een andere uitdrukking gekozen wordt valt
te verklaren uit het feit dat het hier geen handeling van de ‘heilige’ Jakob Apfelböck
betreft, maar van de ‘gewone’ krantenbezorger. De variatie is zo dus gemotiveerd.
Het hele gedicht is doorspekt met parallellismen. Inhoudelijk vertoont de ballade
een climactische opbouw: na de moord gaan de lijken steeds heviger stinken, totdat
ze ontdekt worden. Daarbij zijn de strofen 7, 8 en 9 te zien als een versterking van
4, 5 en 6, waarbij 5 en 6, en 8 en 9 weer parallel zijn, respectievelijk ‘die Milchfrau’
en ‘der Zeitungs-
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mann’ betreffend.2. De grammaticale parallellismen zijn talloos. Ik zal er slechts een
paar noemen: vss. 3 en 4 van strofe 1, vss. 2 en 3 van strofe 2, de twee membra van
vs. 1 van strofe 3. Wat vooral opvalt is dat de grammaticale structuur erg monotoon
is: dit komt ten eerste door de ‘polysyndetische’ structuur met het gebruik van het
woord ‘Und’ (het woord komt in totaal zestien keer voor, waarvan dertien keer aan
het begin van de versregel - in die hoedanigheid is het voegwoord als anafoor op te
vatten). ‘Und’ is het meest basale voegwoord; de zinsdelen worden aaneengeregen
zonder dat het voegwoord betekenis voortbrengt, zoals ‘Denn’ of ‘Doch’ die duiden
op een logisch verband respectievelijk tegenstelling. ‘Und’ verbindt slechts. Dit
non-causale aaneenrijgen van handelingen doet sterk denken aan de vertelwijze van
Genesis. Vergelijk: Gen. 1:3: ‘3 Toen sprak God: “Er moet licht zijn!” En er was
licht. 4 En God zag dat het licht goed was.’ (Zie bovendien ook de nummering).
En ten tweede is de plechtig aandoende inversieconstructie met ‘Es’ aan het begin
van de strofen 2, 5, 6, 8 en 9 een dwingende, monotone structuur: ‘Es schwammen
unterm Himmel hin’; ‘Es bringt die Milchfrau noch die Milch ins Haus’; ‘Es bringt
der Zeitungsmann die Zeitung noch’; ‘Es sprach der Zeitungsmann, der täglich kam’;
‘Es sprach die Milchfrau einst, die täglich kam’. Deze constructie is niet alledaags
en is op te vatten als een verwijzing naar de ‘tale Kanaäns’. Dit geldt ook voor de
overige inversies in het gedicht, zoals het achtergeplaatste bezittelijk voornaamwoord
in de tweede versregel van de eerste strofe: ‘den Vater und die Mutter sein’; deze
archaïsche dictie blijkt ook op semantisch niveau. Het woord ‘Erschiug’ (Jozef
Apfelböck had zijn ouders neergeschoten en zijn vader daarbij bovendien nog
messteken toegebracht) in plaats van een prozaïscher woord als ‘vermoorden’ of
‘neerschieten’ bewerkstelligt hetzelfde plechtige effect (vergelijk het citaat uit 1
Samuel 18, 6 waarmee Bronzwaer zijn Lessen in lyriek opent). (Bronzwaer 1993, p.
11)
Er zijn meer formuleringen in het gedicht die doen denken aan Genesis, zoals het
‘sprach’ in ‘In mildem Licht sprach Jakob Apfelböck’ (strofe 8 en 9, vs. 3). Vergelijk
Gen. 1:3, 1:6, 1:9, 1:11, 1:14, 1:20, 1:22, 1:24, 1:26, 1:28 en 1:29: ‘God sprak’. Een
autoritair spreken dat telkens voorafgaat aan een grote Scheppingsdaad. Jakobs
smoesjes ‘Es ist die Wäsche in dem Wäscheschrank’ (strofe 8, vs. 4) en ‘Es ist das
Kalbfleisch, das im Schrank verdirbt’ (strofe 9, vs. 4), evenals het compleet dadeloze
‘Ich weiß es nicht’ staan in schril contrast tot de goddelijke Schepping. De allusie
werkt zo parodiërend. Een andere toespeling op de bijbel vormt de versregel: ‘die
Tage gingen und die Nacht ging auch’ (strofe 3, vs. 1), wat sterk doet denken aan
‘Het werd avond en het werd ochtend’, dat herhaald wordt in Gen. 1:5, 1:8, 1:13,
1:19, 1:23, 1:31. Ook het ‘Vor Bieb Tagen’ (strofe 2, vs. 4) roept associaties met
Genesis op (de week tijd waarin God zijn Schepping verrichtte). Verder is de bijbelse
naam ‘Jakob’ natuurlijk sterk religieus geladen, en roept het lid ‘Apfel’ in de wat
absurde naam ‘Apfelböck’ associaties met de zondeval op.
Op het niveau van de semantiek is er juist eenvoud in het gedicht - ook het woord
van God wordt gekenmerkt door soberheid. Het gedicht bestaat niet uit rijke poëtische
taal vol (potentiële) betekenisuitwisseling tussen woorden op equivalente posities.
Deze eenduidigheid leidt paradoxaal genoeg tot een grotere raadselachtigheid van
het gedicht. Achter de betekenaar (signifiant) als betekenis, achter de
oppervlaktebetekenis van de woorden, ligt geen diepere betekenis. De vragen die
het gedicht oproept, kunnen dus ook niet door een dergelijke duiding, een
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dieperliggende betekenis, opgelost worden. Er is in het gedicht nagenoeg geen
metaforiek. Het gedicht kent slechts één geval van beeldspraak, namelijk symboliek,
te weten in de titel ‘Apfelböck oder Die Lilie auf dem Felde’. Geen spannend chiffre,
maar een uitgekauwd symbool, oorspronkelijk afkomstig uit de bijbel: ‘Kijkt naar
de leliën in het veld: hoe ze groeien’ (Mattheüs 6:28). De lelie geldt als het algemene
zinnebeeld voor onschuld. De passage in Mattheüs betreft de vergelijking tussen het
aardse en het hemelse; de mens moet zich niet om het aardse bestaan bekommeren,
maar zich op het hemelse Koninkrijk richten.

Wegwijzers naar een lege hemel
Zoals ik heb aangetoond is ‘Apfelböck oder Die Lilie auf dem Felde’ volledig
doordrenkt met christelijk discours. Op alle niveaus, zowel prosodisch, grammaticaal
als semantisch, is het aanwezig: de nummering van de strofen, het rijmschema, de
antimetrieën
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(met alle subtiele verwijzingen en betekenisimplicaties van dien), de stijl, de plechtige
inversies, het beperkte idioom, de sterke herhalingsstructuur door talloze
parallellismen, de eenvoud op semantisch niveau, de intertextuele toespelingen.
Daarbij kunnen verder ook de titel van de bundel en de indeling ervan in ‘Lektionen’
gerekend worden. Het hele discours is vertrouwd, zeker voor de brave burgerman
uit Brechts tijd. Wat betekent de uitkomst van de analyse voor mijn uiteindelijke
interpretatie?
Brecht valt het heersende discours van de christelijk-burgerlijke ideologie in
‘Apfelböck oder Die Lilie auf dem Felde’ niet expliciet aan, zoals wellicht verwacht
kon worden, maar laat het zichzelf ondermijnen door middel van ironie. Op alle
niveaus is er sprake van imitatie van christelijk discours. In de vorm (in al zijn
facetten) is het gedicht er trouw aan. De interpretatieve sleutel van de ironie, die
Brecht onder andere aanreikt in zijn ‘Einleitung’, maakt duidelijk waarom de eenvoud
op het niveau van de semantiek, van de signifiants, slechts schijnbaar is. De
meerduidigheid van de woorden zit juist in de eenduidigheid; de woorden betekenen
wat ze betekenen, maar zijn tegelijkertijd precies hun tegengestelden, hun
ontmaskering. Brecht keert het discours als het ware tegen zichzelf. Ironie belichaamt
de ultieme ambiguïteit en Brecht zet dit wapen in zijn gedicht op briljante wijze in.
Het hele christelijke discours suggereert een diepere betekenis, een absolute
verklaring. Alle afzonderlijke signifiants van het discours suggereren samen een
zinvolle betekenis (God, de signifié transcendantal van het discours). Ook de
trapsgewijze opbouw van het gedicht en de antimetrie ‘warum’ lijken op een
antwoord, een allesverklarende betekenis aan te sturen - de genreconventies van de
ballade dragen hier in sterke mate aan bij: de ballade dient traditioneel te eindigen
met een religieus-morele waarschuwing. Maar die komt niet. Sterker nog, het absurde
einde van het gedicht vormt een soort anticlimax: in plaats dat alles op zijn plaats
valt, kun je aan het einde van het gedicht spreken van ultieme zinledigheid. De
verwachte ontknoping en daarbij horende morele les blijft uit; er gebeurt in wezen
niets, de moord heeft geen (schokkende) gevolgen, het burgerlijke leven draait gewoon
door. Er is geen enkel houvast.
De totale betekenis van het gedicht zit met dit alles juist in zijn betekenisloosheid.
Het gedicht onttrekt zich juist in de vorm van het traditionele betekenisconstituerende
kader van het christendom aan betekenis. De signifiants wijzen allemaal in dezelfde
richting, maar de uiteindelijke overkoepelende signifié (signifié transcendantal)
ontbreekt ten principale. Het discours blijkt hol: de signifiants vormen wegwijzers
naar een lege hemel.
Het gedicht is al met al op te vatten als parodie, altijd gespersiflage, een aan de
kaak stellen van de burgerlijk-christelijke ideologie. Deze ideologie is nog toeld op
een betekenisconstituerend kader dat sinds Nietzsches doodverklaring van God voor
een groot deel heeft afgedaan. Door het ontbreken van een finale betekenis vormt
de ballade een soort holle frase, een krachtige nagalm van het niets in een ledig
universum. De ballade is zo de verbeelding van een antimetafysica à la Nietzsche:
God is dood, de hemel leeg. (Kienzler 1994, p. 92) Het gedicht is als een jakobsladder
naar een lege hemel.
De passieve houding van Jakob Apfelböck (zijn handelen zonder eigen motivatie)
lijkt op dat van Abraham, die zonder vragen te stellen de geboden van God opvolgt.
Het offeren van zijn zoon bijvoorbeeld geschiedt uit naam van God; God rechtvaardigt
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al zijn handelen, is de zingevende instantie. Jakob Apfelböcks handelen is
vergelijkbaar - het wordt voor een groot deel in dezelfde taal verteld - alleen de hoge
betekenisgevende instantie ontbreekt. Er is geen God, slechts betekenisleegte. En zo
wordt Jakob een absurde antiheld, een moderne messias van het nihilisme. De
toespeling in de titel op Mattheüs is volkomen ironisch te duiden: er is buiten het
aardse leven namelijk niets om je op te richten. Er is geen hemels Koninkrijk, er is
slechts een postnietzscheaans betekenisvacuüm.
De ballade vormt met zijn oudtestamentische ondoorgrondelijkheid en tegelijkertijd
schijnbare helderheid een boodschaploze boodschap, een kritiekloze kritiek. Het
discours van de vigerende christelijke burgermansideologie breekt zichzelf af.
Daarmee wordt de tegenstelling tussen autonomie en engagement opgelost. Het
engagement zit namelijk juist in de (schijnbare) autonomie van de poëzie; engagement
kan alleen tot uiting komen op tekstniveau, want ideologie manifesteert zich altijd
in discours. Parodie en ironie verenigen zo regel en revolte tegelijk in zich, ze werken
tegelijkertijd constructief en destructief: revolte door handhaving van de regel,
waardoor de regel in en tegen zichzelf revolteert.
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Eindnoten:
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1. De terminologie en definities zijn ontleend aan Bronzwaer 1993, tenzij anders vermeld, ik heb
overigens niet de pretentie volledig te zijn bij mijn analyse en richt mij op die aspecten die
mijns inziens significant zijn.
2. Het psychoanalytisch potentieel van het gedicht laat ik hier onaangeroerd, aangezien dat buiten
het bestek van mijn ‘discursieve’ analyse valt. Zie voor een psychoanalytische duiding van het
gedicht Pietzcker 1974, pp. 114-127.
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Column
Een harde en benepen eigenzinnigheid
Misschien wilt u het niet weten. Misschien leest u liever een goed boek, of leest u
liever over de binnenkant ervan. Maar toch wil ik u schrijven over de achterkant van
de literatuur. Aan de achterkant van het literatuurapparaat zitten de ingangen voor
de voeding; een ingang voor talent, voor discipline, voor inspiratie en een voor het
geld. Naar talent, discipline en inspiratie wordt zelden meer gevraagd, geld is het
dankbare onderwerp. Toch is er een verschil tussen ernaar vragen en ook werkelijk
een antwoord willen krijgen. Ik geef u de tijd niet om te aarzelen, ik ga er over
schrijven.
Waar haalt de veelbelovende jonge schrijver zijn geld vandaan? Door op te treden
is het mogelijk je talent terug te verdienen. De dwang een optredend artiest te worden,
heeft echter onmiskenbaar een effect op de stijl van schrijven. De dichter moet een
stand up-comedian zijn die zichzelf en zijn gedichten terugbrengt tot een grap, of
hij moet een explosieve taalvulkaan zijn die rauw en schaamteloos verhitte
bekentenissen spuwt. Schrijvers moeten performers worden en daarmee feitelijk een
ander beroep kiezen. En dan nog: de optredens moeten vaak voor een habbekrats.
Verenigingen en clubjes maken er misbruik van dat je van je vak houdt, dat je wilt
publiceren, dat je lezers en luisteraars kennis wilt laten maken met jouw wereld. Ze
denken je tevreden te kunnen stellen met de inhoud van hun koelkast - honorarium,
met mate. Het circuit van literaire tijdschriften en avondjes voor studenten hangt wat
dat betreft van treurigheid aan elkaar. Maar de jonge schrijver zoekt lezers. Onderweg
raakt hij zeeën van tijd kwijt. En tijd is een schaars goed geworden, daar hoef je je
leven niet voor te vrezen.
Een andere bron van inkomsten is subsidie - ook al zo'n dankbaar onderwerp. Dit
voorjaar heeft De Raad voor Cultuur zijn advies over de subsidies aan staatssecretaris
Van der Ploeg van Cultuur gegeven. Op prinsjesdag zal de staatssecretaris, mede op
basis van deze raadgeving, zijn cultuurnota presenteren. Ondertussen zijn rechts en
links de gevechten al uitgebroken. Want als het om subsidie gaat, is het oorlog voeren.
Of rekenen.
Toen ik een jaar of vijf geleden bij de gemeente Utrecht naar de subsidies voor
literatuur ging informeren, vertelde een ambtenaar mij dat er jaarlijks een bedrag
van zo'n twintigduizend gulden beschikbaar was. Dat bedrag ging in zijn geheel naar
één instelling, Stichting Literaire Activiteiten Utrecht, kortweg: SLAU. Door die
twintigduizend gulden hoefden we geen kaartjes te kopen om naar avonden van de
SLAU te mogen. Godzijdank, dacht ik, want er viel niets te beleven dat niet ook al
in de krant had gestaan.
Men vertelde mij dat ik als individuele schrijver niet bij de gemeente Utrecht,
maar bij het daarvoor bestemde nationale fonds, het Fonds voor de Letteren, moest
aankloppen. Dat was een merkwaardige opmerking, temeer daar er in Amsterdam
wel zoiets bestaat als een Fonds voor de Kunst, dat naast het organiseren van andere
stimulerende activiteiten, bijvoorbeeld ook belangrijke literaire prijzen als de
Multatuliprijs, de Busken Huetprijs en de Herman Gorterprijs uitreikt. Bovendien
was de verwijzing naar het Fonds voor de Letteren nogal merkwaardig in het licht
van de subsidies voor vormgevers en beeldend kunstenaars. Want hoewel ook deze
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kunstenaars bij een landelijk fonds kunnen aankloppen, had de stad jaarlijks
honderdduizend gulden voor de vormgevers en maar liefst tweehonderdduizend
gulden voor de beeldend kunstenaars gereserveerd. Mijn mond viel open van
verbazing.
Ondertussen zijn we vijf jaar verder en in een nieuwe eeuw beland. Om ons heen
draaien de drukpersen op volle toeren, elke zichzelf respecterende instelling neemt
zijn voorschot op de cultuurnota. Ook het reeds genoemde Fonds voor de Letteren
is met een beleidsplan gekomen, ‘Het gaat om kwaliteit’ getiteld. Naast investeringen
in onder andere non-fictie, intercultureel letterenbeleid en de Friese literatuur, wil
het fonds met name meer geld steken in het stimuleren van jonge, veelbelovende
schrijvers, door middel van startstipendia. Het fonds hecht er groot belang aan dat
beginnende schrijvers zich kunnen ontwikkelen en profileren en geeft daarmee een
duidelijk signaal af.
Hoog tijd om eens te gaan zien wat de stad Utrecht voorheeft in het landelijk
klimaat, waarin Van der Ploeg de zaken in een eerder stadium al behoorlijk op scherp
heeft gezet. Ik lees ook liever een goed boek, maar de cultuurnota van de gemeente
Utrecht voor 2001-2004, ‘Investeren in makers en publiek’ was gelukkig alleen maar
in (dunne) conceptvorm te krijgen. De waarde die aan het brede publieksbelang wordt
gehecht, is duidelijk een gebaar naar de staatssecretaris. Het investeren in makers
echter, dat klinkt
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ineens veelbelovend. Maar wat ik ook blader, nog steeds vind ik niets dan incidenteel
budget voor de literatuur, en nog steeds is de SLAU de enige noemenswaardige
begunstigde. Evenementen als de Utrechtse Schrijversgala's, die overtuigend hebben
aangetoond dat er leven zit in de Utrechtse literatuur, worden weliswaar opgemerkt
en als een ‘opleving’ gekenschetst, maar zoals op zovele terreinen in de kunst, haakt
de stad niet structureel in op het aanwezige talent en de groeiende belangstelling
daarvoor. Er is gewoon ieder jaar duizend gulden opslag voor de SLAU. Opslag
wegens goed gedrag.
Slechts een nieuw onderdeel dat op steun van de gemeente mag rekenen en dat
naar de stimulans van individuele auteurs lijkt te wijzen, is de zogenaamde
werkopdracht. Voor details daarover moeten we nog een laatste beleidsnota erbij
zoeken, want de werkopdracht wordt verstrekt door, u raadt het al, de SLAU. De
SLAU publiceerde een plan met de kenmerkende, zouteloze titel ‘Beleidsnotitie
2000-2004’. In de beleidsnotitie van de SLAU zien we een reeks makkelijke, sociaal
wenselijke smeekbeden om subsidie. De literaire rondvaarten, literaire diners en
wijkgerichte literatuurprojecten sluiten naadloos aan op het semi-cultureel toerisme
en de in Utrecht nog springlevende sociale vernieuwingsidealen. De werkopdracht
blijkt uiteindelijk slechts één project per jaar te betreffen, en in het eerste jaar is het
dan ook nog een verzamelbundel - als hij er al komt. Dat betekent dus helemaal niks.
Alle mooie woorden van het stadsbestuur ten spijt, mij bekruipt het gevoel dat er
in de afgelopen vijf jaar niets, maar dan ook werkelijk op Siciliaanse wijze niets is
veranderd in dit grote dorp. Tussen neus en lippen door kondigt de stad Utrecht in
de nota aan dat ze in 2013 een van de culturele hoofdsteden van Europa wil zijn. Ik
ben ondertussen nergens meer verbaasd over, tenslotte volgt het ene stedelijke
megaproject het andere op in deze stad. Maar het staat natuurlijk in schril contrast
met de huidige situatie op cultureel gebied. Een passage als deze zegt genoeg over
het klimaat voor de literatuur op dit moment: ‘Wij streven ernaar, de sector op termijn
een volwaardige plek binnen de kunstsector te geven.’ Zucht. De stad Utrecht kan
volgens mij nu twee dingen doen. Ze kan vaststellen dat het altijd en iedere keer
weer dezelfde mensen zijn die in Utrecht de literatuur verpersoonlijken en dat zij het
maar niet op een hoger plan getild krijgen. Er gebeurt niets, er zal niets gebeuren en
alles kan bij het oude blijven.
Ze kan echter ook constateren dat de literatuur in Utrecht leeft. Dan moet ze
structureel budget vrijmaken voor de in 2013 zo gewenste stevige, culturele
infrastructuur. Dat betekent enerzijds investeren in een gevarieerde reeks instellingen;
in podia, in tijdschriften, in evenementen met een toegevoegde waarde voor het
publiek. Anderzijds betekent dat investeren in individuele auteurs, die tenslotte aan
het begin van alles staan. Waar voor beeldend kunstenaars met name ruimte ontbreekt
om te kunnen werken, is er voor de schrijvers tijd nodig, tijd om zich volledig aan
het schrijven te kunnen wijden. Maar tijd is geld. En geld kan tijd voor kwaliteit
vrijmaken.
De stad schept nu helemaal geen klimaat voor schrijvers. Ze wil geen schrijvers
aan zich binden, wil zich niet verrijken met de blik van de dichter, of het moest de
doodse blik van de buikspreekpop zijn. Structuur ontbreekt ten enenmale. In een
spaarzaam moment van zelfbewustzijn hing het stadsbestuur op een hoek van de
Domstraat een plaquette op met scherpe dichtregels van Marsman, die schreef: ‘Geen
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stijl, maar des te meer karakter heeft de stad, een harde en benepen eigenzinnigheid,
die zich de maat van alle dingen waant’. Daarna regeerde de domheid weer verder.
Utrecht gokt op één paard, de lompe knol die SLAU heet. Daarmee maakt ze geen
keuze, ze steekt twintigduizend gulden per jaar in nieuwe hoeven voor het topzware
werkpaard, in de hoop dat het ooit een renpaard zal worden. De knol dreunt ons
voorbij en vertrapt het gras; de pollen vliegen door de lucht. Hij traint voor een
wedstrijd die nooit zal komen.
Gert den Toom
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The Taming of the Bard
De Shakespearereceptie in het Derde Rijk in Duitsland, Nederland
en Zwitserland
Onno van Wilgenburg
‘And thus I clothe my naked villany / With old odd ends stolen out of
holy writ, / And seem a saint when most I play the devil.’ Dit citaat is
afkomstig uit Richard III van William Shakespeare. In 1995 werd dit
stuk verfilmd, met lan McKellan als Richard III, in een nazi-achtige,
vooroorlogse enscenering. Dit was echter niet de eerste keer dat er
bewust parallellen tussen Shakespeare en het nazisme waren gelegd.
Tijdens het nazi-regime was dit ook al gedaan door regisseur Jürgen
Fehling. Maar hoe dit stuk te spelen met de hete adem van de
Kulturkammer in je nek? En kan, aan de andere kant, een stuk als
Hamlet gespeeld worden in de lijn van de nazi-ideologie? In dit artikel
gaat Onno van Wilgenburg in op de verschillende manieren waarop
Shakespeare ten tonele werd gevoerd in het Derde Rijk.
Tijdens het Duitse naziregime van 1933 tot 1945 was William Shakespeare een van
de meest gespeelde toneelschrijvers in Duitsland en Nederland. Het mag op het eerste
gezicht vreemd lijken dat Shakespeare-stukken in het Derde Rijk in productie bleven.
De meeste kunst die niet de nationaal-socialistische doctrine uitdrukte, was door de
nazi's als entartete Kunst veroordeeld, maar Shakespeare had een bijzondere plaats
in de Duitse literaire canon verworven. Al sinds de achttiende eeuw hadden critici
en literatoren pogingen gedaan om Shakespeare van zijn eigen nationaliteit te ontdoen,
en hem tot universele klassieker te transformeren. Dit denationaliseringsproces werd
door de Duitsers met succes volgehouden; soms werd Shakespeare zelfs opgeëist als
Duitse klassieker. Hij mocht dan wel Brits van geboorte zijn, de Duitsers waren beter
dan de Britten in staat om het Shakespeareaanse erfgoed te beheren, zo was de
gedachte. In de ongeveer tweehonderd jaar vóór de nationaal-socialistische
machtsovername had Shakespeares status gefluctueerd tussen die van een klassieker
als Sophocles en die van specifiek Duitse toneelschrijver. Shakespeare was van
iedereen en soms van de Duitsers alleen, al naar gelang de stand van zaken in de
literatuurkritiek.
Deze waardering verschafte Shakespeare de A-status in de Duitse theaters van het
Derde Rijk, en gaf de nazi's de mogelijkheid om Shakespeare te handhaven als een
van hun belangrijkste bronnen voor toneelopvoeringen, met als bijkomend voordeel
dat men hem kon gebruiken voor propagandistische doeleinden. Dat Shakespeare
alleen voor de propaganda van de nazi's gebruikt werd, en dat er geen producties
waren waarin althans geprobeerd werd het nationaal-socialistische juk van zich te
schudden, is echter een ongenuanceerde voorstelling van zaken. Hoewel de hoofdlijn
in de Shakespearereceptie van 1933 tot 1945 lijkt te zijn dat de stukken naar nazistisch
model gevormd werden, waren er wel degelijk tegengeluiden te onderscheiden in
het koor van nationaal-socialistische regisseurs, theaterdirecteuren en critici. De
contouren van dat gemengde koor zijn langzaam zichtbaar geworden in onderzoeken
van hedendaagse literatuurhistorici, en zullen in het volgende geschetst worden. Ook
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zal duidelijk worden dat er meer onderzoek nodig is om alle individuele
Shakespearebewerkers en hun relatie tot elkaar volledig in beeld te krijgen. De meeste
stukken ondergingen op de een of andere manier de invloed van de nazi's, zowel
verplicht als vrijwillig, wanneer bijvoorbeeld regisseurs ervoor kozen om passages
die de ‘heroïsche kracht’ van een stuk tenietdeden te schrappen. Sommige
theatermakers vonden wegen om de invloed van de heersende cultuurpolitiek te
omzeilen. Zij presenteerden niet-aanstootgevende versies van de stukken, en spraken
zich in enkele gevallen zelfs tegen de nazi's uit door middel van Shakespeare. Dat
was althans het geval in Nederland en Duitsland. Een speciaal geval was het Zürcher
Schauspielhaus in Zwitserland, waar menig Duits acteur en regisseur tijdens de oorlog
een veilig heenkomen vond. Door de Zwitserse neutraliteit had men de gelegenheid
om in vrijheid theater te maken, en die kans werd door velen gegrepen om een sterk
standpunt tegen de nazi-politiek in te nemen.
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Unser Shakespeare
Vanaf het moment dat achttiende-eeuwse Duitse intellectuelen zich voor Shakespeare
begonnen te interesseren, is de Elizabethaanse schrijver praktisch niet uit het Duitse
culturele leven verdwenen. De aanvankelijke bewondering voor Shakespeare kan
verklaard worden uit diens weigering te gehoorzamen aan de aristotelische regels
die gepropageerd werden door de Franse classicisten. De schrijvers van de Duitse
Sturm und Drangbeweging, zoals Goethe, Schiller en Herder, probeerden een vuist
tegen hun Franse tijdgenoten te maken, en vonden in het werk van Shakespeare een
model dat niet gebonden was aan classicistische regels. Veel critici waren van mening
dat Shakespeare het romantische ideaal van individualiteit en persoonlijke expressie
vertegenwoordigde, en dat hij als zodanig een status als universele klassieker
verdiende. Ook werd de nadruk gelegd op Shakespeares veronderstelde verwantschap
met de Duitse cultuur. In deze tijd werden al pleidooien gehouden om Shakespeare
naar de Duitse smaak om te vormen (wat soms zelfs leidde tot veranderingen in de
plots), en men trachtte zelfs de opname van alle werken van Shakespeare in de Duitse
canon te forceren. August Wilhelm Schlegel, die later samen met Ludwig Tieck een
Shakespearevertaling zou maken, schreef in 1796:
Man darf kühnlich behaubten, daß [Shakespeare, OvW] nächst den
Engländern keinem Volke so eigenthümlich angehört, wie den Deutschen,
weil er von keinem [...] so viel gelesen, so tief studiert, so warm geliebt,
und so einsichtsvoll bewundert wird.1. (In: ‘Etwas über Shakespeare bey
Gelegenheit Wilhelm Meisters’ In: Die Hören, 1796. Heruitgegeven in
Shakespeare-Rezeption, ed. Blinn, II, 92)
Later begon hij Shakespeare van zijn Englishness te ontdoen, wat navolging vond
bij latere critici. In 1797 schreef Schlegel aan Tieck: ‘Ich hoffe, Sie werden in Ihrer
Schrift unter anterem beweisen, Shakespeare sei kein Engländer gewesen. Wie kam
er nur unter die frostigen, stupiden Seelen auf dieser brutalen Insel?’2. (In: Briefe an
Ludwig Tieck, ed. K. von Holtei (Breslau, 1864), III, 227)
Houdingen zoals deze maakten de weg vrij voor het opnemen van Shakespeare
tussen de Duitse klassiekers; hij mocht dan wel niet in Duitsland geboren zijn, in elk
geval hoefde hij niet langer als specifiek Brits gezien te worden. Een bijkomende
reden voor de Duitse behoefte om Shakespeare een plaats in het midden van het
eigen culturele pantheon te geven, zou kunnen zijn dat een
(renaissance-)dramaschrijver van Shakespeares statuur in Duitsland gewoonweg
ontbrak, zodat er een culturele leegte opgevuld diende te worden.
De Schlegel-Tieckvertaling van de complete werken was een mijlpaal in de Duitse
receptie van Shakespeare. Deze vertaling, die gereed kwam in 1833, verschafte de
Duitsers een Shakespeare die in Hoogduitse verzen sprak, waardoor de mythe van
een Duitse Shakespeare ten volle gestalte kon krijgen. Er werden weliswaar andere
vertalingen gemaakt, maar de Schlegel-Tieckversie werd als beste beschouwd, zoals
de dichter en toneelschrijver Ludwig Fulda in het Shakespeare-Jahrbuch van 1901
schreef: ‘Der Schlegel-Tiecksche Shakespeare ist unser Shakespeare geworden, ein
deutscher Dichter, der uns genau so nahe steht als unsere eigene Großen.’
(Shakespeare-Jahrbuch 37 (1901), xliii) De Schlegel-Tieckvertaling werd de
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gestandaardiseerde, gezaghebbende versie die gebruikt werd om Shakespeares status
als nationale klassieker te handhaven. In 1936 decreteerde Joseph Goebbels, minister
van propaganda, dat deze versie de enig toegestane voor Duitse
Shakespeare-opvoeringen was.

Shakespeare in het Derde Rijk
Snel nadat de nazi's in Duitsland aan de macht waren gekomen, begon het effect van
hun Gleichschaltungspolitik zichtbaar te worden. De uitbanning van elke vorm van
‘cultureel bolsjewisme’ leidde tot de vlucht van vele joodse en communistische
acteurs en regisseurs. De weinigen die in Duitsland bleven en hun beroep bleven
uitoefenen, stonden onder strenge controle van de SS en de Gestapo. Zij vonden een
plaats in de Kulturbund deutscher Juden, die al snel werd omgedoopt in Jüdischer
Kulturbund, omdat het hen niet vergund was ‘Duits’ in de naam te behouden. De
Kulturbund moest een apart cultureel leven voor joden in Duitsland opzetten, maar
had daar praktisch geen gelegenheid voor. Toneelstukken van
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Goethe, Schiller en Kleist waren verboden, evenals muziek van Beethoven, Bach en
Mozart, en het ledenbestand werd allengs kleiner door arrestaties en deportaties. De
Kulturbund bestond van 1933 tot 1941, en in die periode voerde men zes
Shakespeare-stukken op. Dat Shakespeare wél toegestaan was, zou erop kunnen
wijzen dat zijn status toch niet gelijk was aan de Duitse klassiekers. De aard van de
opvoeringen was echter allesbehalve politiek-geëngageerd, vanwege de strenge
overheidscontrole die de Kulturbund dicht op de huid zat.
De nationaal-socialistische regering zag al snel het potentieel van de theaters voor
culturele propaganda. Theaterdirecteuren werden vervangen door partijleden, en
Reichsdramaturg Reiner Schlösser kreeg landelijke controle over de schouwburgen,
wat in praktijk neerkwam op de functie van censor. Stukken van joodse regisseurs
werden direct verboden. De manieren waarop de stukken geïnterpreteerd werden,
waren minder gemakkelijk te controleren. Zoals later nog zal blijken, konden door
subtiele regie-aanwijzingen, kleding en setting politieke standpunten worden
ingenomen. In eerste instantie werd getracht de vorm van het theater radicaal te
veranderen. Het ideale theater van de toekomst was het Thingspiel:
openluchttheatervoorstellingen met een simpele structuur en heroïek als enige thema.
Deze toneelstukken waren bedoeld als ‘een hergeboorte van de oudgermaanse
stamvergaderingen’ (Hortmann, p. 114) en moesten de maatschappelijke
betrokkenheid van de massa's vergroten. De Thingspiele waren echter vreselijk
impopulair door hun propagandistisch simplisme en werden al in 1937 gestopt. Het
probleem van de nazi's was dat de partijleden die als regisseurs waren aangesteld
weinig succesvolle stukken afleverden. Ze hadden meer verstand van propaganda
dan van kwalitatief hoogstaand theater, en al snel werden ze vervangen door
professionals die geen partijlid waren. Deze politiek kon worden uitgelegd als
‘ruimhartigheid’ van de nationaal-socialisten, maar omdat alle producties nog altijd
onder controle van Schlôsser stonden, was er vanuit nazistisch oogpunt nog geen
man overboord. Een interessant gevolg van dit nieuwe beleid was de benoeming van
Gustav Gründgens als directeur van het Staatstheater in Berlijn door Hermann Göring,
die als minister van Binnenlandse Zaken de drie Duitse staatstheaters onder zijn
hoede had. Als zodanig concurreerde Göring met Josef Goebbels, die de supervisie
had over de overige theaters. Gründgens was homoseksueel en had in de jaren twintig
deel uitgemaakt van een politiek cabaret. Desondanks werd hij gekozen om de positie
van het Staatstheater veilig te stellen, want hij was een buitengewoon goede regisseur.
Op zijn beurt benoemde Goebbels Heinz Hilpert als hoofd van het Deutsches Theater.
Hilpert was een goede regisseur, maar ook een gewaagde keuze, aangezien hij een
joodse vrouw had. De relatie tussen de regering en de theaters werd mede door zijn
aanstelling ondermijnd door wederzijds wantrouwen. Goebbels beschouwde de
opkomende filmindustrie als een veel beter hulpmiddel voor propaganda dan de
theaters, wat voor een zekere mate van vrijheid voor de theatermakers zorgde. En
de aandacht van de regering was zogezegd ergens anders. Die vrijheid leidde er
bijvoorbeeld toe dat Gründgens Jürgen Fehling kon aannemen, een regisseur die aan
antifascisme grenzende Shakespeare-interpretaties zou maken.

Lies, treachery and womanizing
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Jürgen Fehling was een flamboyante regisseur die onder de hete adem van de nazi's
met zijn stukken politiek stelling nam. Goebbels beschouwde hem als een
Kulturbolchevist, maar Fehlings producties wierpen een schaduw over alle andere
voorstellingen van zijn tijd. Zijn stukken waren opmerkelijk door hun soms expliciete
verwijzingen naar de contemporaine politiek, en het duidelijke standpunt dat Fehling
ermee innam tegen de nazi's. John Newmark, een joodse pianist die door Fehling
was gevraagd om in zijn Richard III te spelen, schreef in 1987 over hem: ‘Fehling,
a passionate anti-Nazi [...] took a develish pleasure in turning the last scion of the
House of York into a likeness of the club-footed Minister of Propaganda with all his
lies, treachery and womanizing.’3. (Geciteerd door Hortmann, p. 137. Origineel in
Frankfurter Rundschau, 31 Oktober 1987)
In zijn productie van Richard III liet Fehling de moordenaars van de hertog van
Clarence uniformen dragen die sprekend leken op SA-uniformen, terwijl de soldaten
van Richard opkwamen in kopieën van de uniformen van de SS. Goebbels en Göring
waren not amused, maar konden hun vingers niet leggen op het knelpunt van de
productie. Dat lag, zoals Bernard

Vooys. Jaargang 18

35
Minetti - een van de acteurs - zei, in het feit dat ‘de productie een wereldbeeld liet
zien waar het regime niet mee om kon gaan’ (geciteerd door Hortmann, p. 140).
Fehling bereikte zijn effect door zich op het drama zelf te concentreren. Hij geloofde
in de cathartische kracht van toneel, en trachtte die te maximaliseren door zo dicht
mogelijk bij de originele tekst te blijven. Dit principe, de zogenaamde Werktreue,
werd zelfs door de politiek als eis gesteld, maar liet wel ruimte voor originele
invullingen zoals de uniformen van Fehling. De autoriteiten konden dergelijke
bewerkingen niet verhinderen, omdat ze uiteindelijk trouw aan de tekst bleven. Jürgen
Fehling wilde zijn publiek niet onderwijzen over goed en kwaad, maar liet de
opvoering voor zichzelf spreken. Hij was de regisseur die de grootste risico's nam
onder de naziregering. Hij volgde slechts zijn eigen overtuigingen en liet de
nationaal-socialistische ideeën niet de zijne overschaduwen.

A new Hamlet was born
Tussen 1936 en 1941 speelde het Staatstheater Hamlet meer dan 200 keer. Gustav
Gründgens speelde

Richard III in Berlijn (1937) in regie van Jürgen Fehling

Hamlet onder regie van Lothar Müthel. Gründgens' Hamlet was een heel andere dan
de traditionele, dat wil zeggen de onzekere en weifelende jongeman. Zijn biograaf
schrijft: ‘A new Hamlet was bom, one that had not been seen before. A Hamlet full
of responsibility, a Hamlet ready to act, and not afraid to play the fool.’ (Geciteerd
door Hortmann, p. 157. Origineel in Curt Riess, Gustav Gründgens. Eine Biographie.
Hamburg 1965)
Deze zelfverzekerde Hamlet werd allereerst bewerkstelligd door schrappen in de
tekst - niet echt een goed voorbeeld van Werktreue. Verzen die passiviteit
suggereerden werden simpelweg verwijderd, zo ook de gehele scène iv.4, inclusief
Hamlets monoloog ‘How all occasions do inform against me.’4. In die monoloog laat
Hamlet alle redenen die hij voor zijn talmen heeft de revue passeren. Hoewel de
monoloog eindigt met een ferm besluit tot actie (‘O, from this time forth / My thoughts
be bloody, or be nothing worth.’) geeft Hamlet volmondig toe dat hij tot dan toe niet
wist wat hij wilde. In het verleden hadden nazicritici al geprobeerd om Hamlet van
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zijn ‘zwakke’ eigenschappen te ontdoen en zijn heroïsche, Germaanse eigenschappen
te onderstrepen. Hoewel Gründgens de rol met een blonde pruik speelde, was
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het niet Hamlets heroïsche kant die hij wilde benadrukken. Hij concentreerde zich
op luciditeit en zelfbewustzijn. Zijn Hamlet was zich er volledig van bewust dat hij
een rol speelde in een volledig verward politiek klimaat. De criticus Paul Fechter
schreef in het Shakespeare Jahrbuch van 1941: ‘[Gründgens] everywhere stresses
the active elements, but he also makes visble the self-control through consciousness.’
(Geciteerd door Hortmann, p. 160. Origineel in Shakespeare-Jahrbuch 77 (1941),
p. 129)
Gründgens' Hamlet was ongrijpbaar; hij presenteerde een protagonist die volledige
controle over zijn eigen lot leek te hebben, wat maar weinig contemporaine critici
konden begrijpen. De bewerking was een reflectie van de tijd, waarin velen direct
en hardhandig met het noodlot geconfronteerd werden. Zoals Minetti schreef:
‘[Gründgens' Hamlet] surrendered himself to his preordained fate, he lived his fate
[...] an unconditional, pure, idealistic soul ... yet firm of physical presence and
therefore [...] immensely real.’ (Geciteerd door Hortmann, p. 160. Origineel in
Bernhard Mineti, Erinnerungen eines Shauspielers, ed. Günther Rühle. Stuttgart
1985) Als deze productie al kritiek op het regime bevatte, was het subtiele kritiek.
Het gaf commentaar op de situatie waarin mensen waren overgeleverd aan politieke
krachten, zij het zonder die krachten expliciet te benoemen.
In Nederland werd Hamlet beschouwd als een bijzonder geschikt stuk om de nazi's
te bekritiseren. Met name Eduard Verkade, die geen lid was van de Kulturkammer
en clandestiene theateravonden bij mensen thuis organiseerde, was deze mening
toegedaan. Hij zei over Hamlet:
Het stuk [...] is even actueel als immer. De strijd voor het individu blijft
de keuze tussen ‘zijn of niet zijn’. Naast de persoonlijkheden die roemruchte
daden vervullen, daden welke naar buiten spreken en bewondering
afdwingen, blijven de morele verborgen helden bestaan, die het innerlijke
vraagstuk tusschen juist en onjuist, goed en kwaad, ten opzichte van het
innerlijk gemoed en oneindige waarheden uitstrijden en ogenschijnlijk
roemloos ten grave dalen. Een dergelijke held is de jonge Hamlet.
(Geciteerd door Van Dijkhuizen. Origineel in E.F. Verkade-Cartier van
Dissel, Eduard Verkade en zijn strijd voor een nieuw toneel. Zutphen
1978)
Verkade stelde zich duidelijk tegen de regerende ideologie op, en vond in Shakespeare
zijn middel. Verkade wordt genoemd in een recensie van Wijnand Frans
(waarschijnlijk een NSB-recensent) over een opvoering van Hamlet door Het
Residentie Toneel:
Deze voorstelling is kortweg gezegd: slecht [...] de verschrikkelijke manier,
waarop Hollandsche tooneelspelers met ‘verzendrama's’ omgaan (dan
weer snel afraffelend, dan weer wat langzamer, dan weer een beetje
zingend en dan weer brallend, maar nooit levend) vierde hier weer hoogtij.
Zullen deze menschen dan nooit begrijpen, dat Shakespeare levende
menschen wilde brengen, die door de acteurs niet als gekunstelde
versspreekmachines, maar als menschen gebeeld moeten worden? [...]
Richard Flink, op zich zelf wel een goed acteur, maakte van den Koning
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niet meer dan een ietwat kwaadaardig manspersoon met kraakstem (die
kraakstem herinnerde aan..... Verkade!)5.
Dit kleine voorbeeld mag illustreren dat Shakespeare ook in Nederland onderwerp
van onenigheid tussen theatermakers en critici was. Voor een regisseur was
Shakespeare een wapen tegen de nazi's, omdat de stukken precies die menselijke
eigenschappen lieten zien die door de nazi's onderdrukt werden, en voor de
collaborateurs was hij een propagandamiddel en een extra excuus om zich racistische
uitlatingen te veroorloven. Als om dit laatste te onderstrepen vervolgt Frans zijn
litanie: ‘Fie Carelsen detoneert door haar Joodsch uiterlijk (al is zij officieel blijkbaar
arisch verklaard).’

The Merchant of Venice
Shakespeares meest bediscussieerde toneelstuk op het gebied van antisemitisme is
The Merchant of Venice. De rijke jood Shylock leent daarin een geldbedrag aan het
personage Antonio op voorwaarde dat, wanneer deze in gebreke blijft bij de
terugbetaling, hij een pond van zijn eigen vlees aan Shylock zal schenken. In het
stuk staan christendom en jodendom tegenover elkaar, maar nergens wordt het ene
geloof duidelijk (moreel) boven het andere gesteld; daarvoor is Shakespeares tekst
te genuanceerd. De literaire kritiek heeft echter door de eeuwen heen
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nuances genegeerd, waardoor Shylock als de stereotiepe rijke, zelfzuchtige jood te
boek is komen staan. Het aantal producties van dit stuk daalde na 1933 tot ongeveer
tien per jaar, tegen een gemiddelde van meer dan dertig in de jaren daarvoor.
Hortmann zoekt de verklaring voor die afname in een schaamtegevoel bij de
theaterproducenten; hun goede smaak zou hen van producties hebben weerhouden,
maar hij voegt eraan toe dat men voor antisemitische propaganda altijd nog kon
terugvallen op Christopher Marlowe's The Jew of Malta, waarin een joods personage
(Barabas) voorkomt dat naast stereotiep, ook duidelijk gewelddadig is - bij Marlowe
vloeit zogezegd meer bloed dan bij Shakespeare. Dat Marlowe niet tot de entartete
auteurs gerekend werd, zou verklaard kunnen worden uit het feit dat hij de schepper
was van het Faustdrama (met The Tragical History of Dr Faustus, 1604), dat model
stond voor Goethe's latere meesterwerk Faust.6. In elk geval werden de producties
van The Merchant of Venice ofwel van alle politieke referenties ontdaan en opgevoerd
als pure komedies, ofwel werden ze, in zeldzame gevallen, als regelrechte fascistische
propaganda gepresenteerd.
Een beruchte antisemitische productie van het stuk was die van Lothar Müthel in
het Burgtheater in Wenen, in 1943. De criticus Karl Lahm schrijft dat Werner Krauss,
die de rol van Shylock vertolkte, ‘het pathologische beeld van de typische oostelijke
Jood in al zijn innerlijke en uiterlijke smerigheid’ had laten zien. (Habicht 1989, p.
136) Werner Habicht merkt op dat Krauss' versie niet veel anders was dan de Shylocks
die hij eerder had gespeeld, en dat het eerder tekstuele veranderingen waren die deze
voorstelling zijn politieke lading meegaven. (Habicht 1989, pp. 116-117) De
verregaande aanpassing van de tekst zorgde er bijvoorbeeld voor dat Lorenzo en
Jessica niet interraciaal trouwden, terwijl de tekst van Shylock vrijwel onaangetast
bleef. Andere dan racistische interpretaties van de Merchant werden onderdrukt,
maar niet zonder slag of stoot: Gustav Gründgens heeft bijvoorbeeld nog getracht
Werner Krauss ervan te weerhouden de rol van Shylock te spelen, met het oog op
het heersende politieke klimaat. Toch zette Krauss door, en hij zag ook na de oorlog
niet in dat hij fout had gezeten met zijn toch wel racistische versie van Shylock. Hij
vond dat een acteur slechts moest acteren, en zich verre houden van politiek, en dat
hij daarom slechts een neutraal instrument was - een redenering die door meerdere
aangeklaagde acteurs werd gebruikt tijdens het denazificatieproces, en in alle gevallen
zonder succes. (zie Hortmann 1998, p. 136)
Ook in Nederland was The Merchant of Venice onderwerp van discussie. Kort
voor de Duitse invasie was het stuk nog gespeeld door Het Residentie Toneel uit
Den Haag, en sommige critici wezen op de politieke en emotionele beladenheid van
een dergelijke productie:
Beter misschien, dan in den tijd van den schrijver verstaat een publiek in
het jaar 1940, hoeveel smaad, de Joden berokkend, Shylock wraakzucht
voedde. [...] Deze Jood spreekt te veel waarheid en wordt te zeer gekrenkt,
om den toeschouwer met zijn ondergang voldoening te schenken. [...]
Shylock is dus het probleem van de opvoering, van de opvoering in deze
tijd, vooral. (Geciteerd door Van Dijkhuizen. Origineel in Het Volk, 29
April 1940)
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In tegenstelling tot Duitsland lijken er in Nederland geen fascistische opvoeringen
van The Merchant of Venice geweest te zijn. Bert Voeten, dichter en
Shakespearevertaler, wierf schrijvers voor de Kulturkammer en vertaalde Portia's
‘Let all of his complexion choose me so’ (Merchant 2.7.79) met ‘Laat ieder die op
hem lijkt zo verdwijnen’, een nogal racistische en onnodige betekenisverschuiving.
Nationaal-socialistische sympathieën hadden hun weg naar Nederland gevonden,
zoals ook duidelijk wordt uit Jan Frans van Dijkhuizens beschrijving van de
theatergroep De Voortrekkers, die Shakespeare op hun speellijst onder de kop
‘universele klassieker’ plaatste, samen met de Duitse schrijver Kotzebue, waarmee
men inspeelde op de sympathie van de nazi's.

Het Zürcher Schauspielhaus
Het voornaamste toevluchtsoord voor regisseurs, acteurs en andere theatermakers in
het Duitstalig gebied was het Zürcher Schauspielhaus in Zwitserland, waar
Shakespeare de meest gespeelde toneelschrijver was. Het eerste stuk dat in 1933
werd opgevoerd was Measure for Measure, waarmee al direct een politiek standpunt
werd ingenomen. Regisseur Gustav Hartung zei:
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Hamlet in Berlijn (1936) met Gustav Gründgens in de titelrol

Already during rehearsals the actors had realized with growing
astonishment the truth and wisdom of Shakespeare's words about the
brutality of dictators. A recognition that was reinforced with each
subsequent production of a Shakespeare play [...] Now, in 1933, all those
who wanted to could see: Shakespeare had not exaggerated. (Geciteerd
door Hortmann 1998, p. 163. Origineel in Curt Riess, Das Schauspielhaus
Zürich. Sein oder Nichtsein eines ungewöhnlichen Theaters. München,
1988)
Het Zürcher Schauspielhaus voerde vele commerciële successen op van Duitse en
Oostenrijkse auteurs in ballingschap. De stukken die de meeste oproer veroorzaakten,
waren eigentijdse producties met eigentijdse thema's, zoals Ferdinand Bruckners Die
Rassen. De Shakespeare-opvoeringen gingen evenwel rustig door, en men was in
staat om daarmee maatschappijkritiek te leveren zonder daarvoor aan de ideologie
van de stukken te hoeven sleutelen. In een productie van Richard III bijvoorbeeld
werd de hoofdrol vertolkt door Alfred Basserman, die uit Duitsland was gevlucht
omdat zijn joodse vrouw niet meer mocht acteren. De keuze voor een verbannen
acteur voor de rol van dictator behoeft geen uitleg. Met Troilus and Cressida werd
de heftigste kritiek geleverd (het stuk was in Duitsland verboden). De
geschiedschrijver van het Zürcher Schauspielhaus schreef in zijn commentaar op die
productie uit 1938:
Ajax is still busy spouting his suicidal war propaganda [...] he lives just
across the border he is Hitler, Göring, Goebbels, Mussolini. To underline
this, Wälterlin has one of the actors come on in a Mussolini mask [...]
How topical is the parable of Hector's death! The one who did not want
the war is killed [...] just at the moment when he has disarmed. In other
words: death to the defenceless. (Geciteerd door Hortmann 1998, p. 168.
Origineel in Curt Riess, Das Schauspielhaus Zürich. Sein oder Nichtsein
eines ungewöhnlichen Theaters. München, 1988)
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Troilus and Cressida was niet alleen een theatraal wapen tegen de nazi's, maar ook
een waarschuwing aan de Zwitsers om niet verrast te worden door een Duitse invasie.
Misschien niet ten onrechte, want het jaar erop werd Zwitserland gemobiliseerd, toen
de Duitsers Polen annexeerden. Het Zürcher Schauspielhaus vormde een vruchtbare
grond voor artistieke kritiek, en Shakespeare was onderdeel van het gekozen materiaal.
In tegenstelling tot Duitsland en Nederland hoefden de regisseurs in Zwitserland niet
te vrezen voor censuur of straf, en hadden ze alle vrijheid om het verafschuwde
regime in hun buurland aan te vallen.

Nader onderzoek
Wilhelm Hortmann, die een uitgebreide studie in twee delen schreef over de Duitse
Shakespearereceptie van de zeventiende tot en met de twintigste eeuw, besteedt 63
pagina's aan Shakespeare in het Derde Rijk, en is daarmee allesbehalve uitputtend.
Er blijven vragen open, zoals bijvoorbeeld de reactie van het publiek; dachten de
toeschouwers anders over hun eigen situatie na het zien van bijvoorbeeld Gründgens'
Hamlet? Het tegenovergestelde zou ook uitgezocht moeten worden, zoals bijvoorbeeld
de waardering van Müthels The Merchant of Venice. Hortmann besteedt veel aandacht
aan Berlijn, de belangrijkste stad voor het theater, maar andere steden blijven wellicht
onverdiend onderbelicht. Er is
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bijzonder weinig geschreven over deze specifieke periode in relatie tot
Shakespearereceptie. Werner Habicht, emeritus hoogleraar Engelse Letterkunde en
voorzitter van het Deutsche Shakespeare Gesellschaft, heeft veel werk gedaan op
het gebied van Shakespeare in het Derde Rijk, maar ook hij lijkt slechts de top van
de ijsberg te hebben blootgelegd.
Habicht en Hortmann hebben evenwel duidelijk gemaakt dat Shakespeare niet
alleen werd gebruikt voor racistische en antisemitische propaganda, maar dat hij ook
een als wapen tegen de nazi's werd gebruikt door mensen zoals Gründgens en Fehling
in Duitsland, en Eduard Verkade in Nederland. Dat Goebbels geen harde restricties
aan zijn regisseurs kon opleggen, omdat hij anders de publieksinteresse in het theater
zou verspelen, is ironisch. De nazi's en hun artistieke opponenten hadden elkaar in
een houdgreep. Beide kanten van de medaille zijn ook in Nederland te zien, zoals
Jan Frans van Dijkhuizen heeft aangegeven, maar over de Nederlandse situatie is
verder weinig bekend. Er is weliswaar de studie van Robert H. Leek, Shakespeare
in Nederlandse vertalingen en op het Nederlandse toneel (Zutphen: De taalburg Pers,
1988), maar ook daarin is zeer weinig informatie over de periode tussen 1933 en
1945 te vinden. (Leek concentreert zich op de (kwaliteit van) de diverse vertalingen,
en niet zozeer op de opvoeringspraktijk of literaire kritiek.) De aard van de
Nederlandse interesse in Shakespeare in die tijd dient dus nog grondig uitgezocht te
worden.
Speak the speech as I pronounced it to you, trippingly on the tongue; but
If you mouth it as many of our players do, I had as lief the town-crier
spoke my lines [...] Be not to tame neither but let your own descretion be
your tutor. Suit the action to the word, the word to the action, with this
special observance, that you do not o'erstep the modesty of nature. For
anything so o'erdone is from the purpose of playing, whose end both at
the first and now, was and is, to hold as 'twere the mirror up to nature; to
show virtue her own feature, scorn her own image, and the very age and
body of the time his form and pressure. (Hamlet, Prince of Denmark,
III.ii.1-20)
Onno van Wilgenburg studeert Engels aan de Universiteit Utrecht, met
als specialisatie literatuurwetenschap.
Met dank aan Dr A.J. Hoenselaars
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Eindnoten:
1. One may boldly assert that there is no nation beside the English to whom [Shakespeare] belongs
so particularly as to the Germans, because nowhere else [...] is he studied so deeply, loved so
warmly, admired so judiciously. (Geciteerd door Habicht 1994, p. 7)
2. I hope you will prove [...] that Shakespeare was not an Englishman. How did he possibly come
among the frosty, stupid souls on that brutal island? (Geciteerd door Habicht 1994, p. 7)
3. Citaten geciteerd door Habicht geef ik in het origineel, maar aangezien Hortmann de originelen
achterwege laat, moet dat helaas ook hier het geval zijn - de meeste bronnen zijn te obscuur om
in het hier gegeven tijdsbestek na te trekken.
4. Scene IV.4 kwam in zijn geheel alleen voor in de tweede Quarto (Q2), en niet in ‘the first Folio’.
Met dit gegeven kan Müthel enige Werktreue toch niet ontzegd worden. Hoe strikt het principe
gold blijft niettemin onduidelijk, omdat tenslotte ook in de Merchant verzen werden geschrapt.
5. Bron is het RIOD-archief, en daaruit ‘Rapport over de vertoning van Shakespeare's Hamlet’.
Het document bevat geen volgnummer of andere traceercode.
6. Faust bestond al als volksverhaal, maar Christopher Marlowe was de eerste die het als drama
bewerkte.
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Duo
Decimo
Wie kent het orakel uit zalk nog?
Hardop denken over popmuziek, poëzie en postmodernisme

Edgar Davids de P.C. Hooftprijs
Hoort popmuziek eigenlijk bij de poëzie? Moet Bob Dylan in aanmerking komen
voor de Nobelprijs voor literatuur? Moeten de teksten van Nederlandstalige muziek
in boekvorm verschijnen? Eerlijk gezegd heb ik dat altijd nogal onzinnige kwesties
gevonden. Huub van der Lubbe (wiens teksten inderdaad in een boekje staan) was
eens als dichter uitgenodigd op de Nacht van de Poëzie om zijn teksten te lezen. Hij
stond er ongemakkelijk bij, niet op zijn plek voor zijn gevoel, deed misplaatst ironisch
over zijn vermeende dichterschap. Vrij gênant allemaal, totdat hij besloot te gaan
zingen. Die gitaar hing anders toch maar in de weg. En ja hoor, daarna klonk het
alweer een stuk beter.
De aanleiding voor deze observaties is een artikel van Gert Jan de Vries over
postmodernisme en Nederlandse poëzie dat enige tijd geleden in Maatstaf stond. Er
is nogal wat aan te merken op de manier waarop hij met het begrip postmodernisme
omgaat, maar eigenlijk nog meer op wat hij over popmuziek zegt. En via de omweg
van de popmuziek zal ik ook nog ingaan op de verhouding postmodernisme en poëzie.
Wie wint de P.C. Hooftprijs 2021? Met dit gedachtespel begeleidt De Vries zijn
overwegingen over postmodernisme in de Nederlandse poëzie. Na het noemen van
enkele kanshebbers, Diana Ozon of anders de oude Anna Enquist, komt De Vries
met zijn verrassende wending: het zal Guus Meeuwis wel worden, de
student-met-gitaar uit de jaren negentig van de vorige eeuw die heel Nederland aan
het zingen heeft gekregen (k-deng, k-deng). Veel voorspellende waarde hoeft de lezer
er niet aan toe te kennen, het gaat De Vries erom duidelijk te maken dat
postmodernisme in de poëzie verder zou moeten reiken dan alleen gedichten.
Maar waarom zou Rob Scholte dan niet de P.C. Hooftprijs kunnen krijgen? John
de Mol? Harmen Siezen? Edgar Davids? Als iemand uit de wereld van de popmuziek
daarvoor in aanmerking zou komen, waarom dan de tv-wereld overslaan, de beeldende
kunst, of het voetbal? Omdat de P.C. Hooftprijs een literatuurprijs is, zo luidt het
voor de hand liggende, misschien wat flauwe, maar toch enige juiste antwoord.
Gert Jan de Vries doet alsof hij heel ruimdenkend is en de popmuziek (nou ja,
Guus Meeuwis) bij het domein van de poëzie betrekt. In feite is hij arroganter dan
ooit, want hij wijst de muziek meteen weer af en miskent bovendien het geheel eigen
canoniseringsysteem dat popmuziek heeft. Want dat schijnt de bruggenbouwers
vanuit de letterkunde wel eens te ontgaan: popmuziek is een eigen instituut, met
eigen ‘uitgevers’, ‘prijzen’ en een eigen systeem van canonisering. Voor een deel
wordt dat systeem ingegeven door marktwerking maar niet altijd; ook de popmuziek
kent zijn canoniseringkwesties en prestigeprojecten.
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Een vierdubbele verzamel-cd van Guus Meeuwis
In de roman De hef van Cornelis Bastiaan Vaandrager is popmuziek een
vanzelfsprekende aanwezigheid. Het boek is een chaotisch, persoonlijk verslag van
het leven in Rotterdam aan het eind van de jaren zestig. Wanneer de hoofdpersoon
in het boek de groeten doet aan een vriend is dat iemand die zich ‘volgens bard Neil
Young verbergt in een boom, zeker die van de Cream voor het raam’. Het zijn
verwijzingen naar Neil Youngs After the Goldrush en Creams Disraeli Gears.
Wanneer Vaandrager in 1985 bijgezet wordt in het Kritisch Literatuur Lexicon, wordt
er waarschuwend opgemerkt dat het onontkoombaar is ‘dat passages als deze in de
loop van de jaren steeds minder lezers iets zullen zeggen’.
Dit commentaar geeft aan hoe het Lexicon over popmuziek denkt: een middel om
je werk mee te dateren. Soms is dat misschien waar, maar in dit geval vraag ik het
me nog af. After the Goldrush en Disraeli Gears zijn twee klassieke lp's die op het
ogenblik als cd eenvoudiger te vinden zijn dan de verzamelde gedichten van, noem
eens iemand, P.C. Boutens. Vaandrager mikt met De hef op een ander publiek; op
een publiek dat dergelijke citaten sneller herkent dan citaten van Nijhoff of Boutens.
Hij maakt het dat publiek niet eens zo heel erg lastig, tenslotte noemt hij namen. Om
het woord maar te gebruiken: Neil Young en Cream zijn gecanoniseerd in de wereld
van de gitaarpop/rock en kunnen dus evengoed als
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inspiratiebronnen gelden als de klassieke muziek dat deed voor bijvoorbeeld Vestdijk.
Die canonisering functioneert niet alleen binnen het systeem van marktwerking,
maar ook via waardering door fans, journalisten, popencyclopedieën. Ik geef een
paar voorbeeldjes van hiërarchie in de popmuziek. Geheel door marktwerking
ingegeven is de verzamel-cd van artiesten die het verzuimen nog nieuw materiaal
uit te brengen, of die alleen nog maar slecht verkopend nieuw materiaal leveren. De
nieuwe Britney Spears schijnt wat tegen te vallen, ik verwacht binnenkort wel dat
haar platenmaatschappij een Greatest Hits op de markt brengt.
Iets hoger in de hiërarchie staan de degelijke artiesten zonder al te veel
vernieuwende maar nog wel blijvende waarde. Ik noem er maar een, Tom Petty. Hij
is met zijn Heartbreakers niet goed genoeg voor een ‘verzameld werk’, en van hem
verschijnt dus een soort bloemlezing. Een vergelijking in de literatuur is best te
vinden: Jan Engelman, P.N. van Eyck - dat gehalte. Wie wil nu nog écht alles van
deze dichters lezen?
Een stapje hoger, de invloedrijke maar niet extreem vernieuwende bands. Nog een
voorbeeldje uit de jaren zeventig, Led Zeppelin. De twee verzamelsets die er van
hen inmiddels verkrijgbaar zijn, kunnen doorgaan voor een ‘verzameld werk’, waarbij
de oorspronkelijke albums nog te reconstrueren zijn, maar waarbij de liedjes door
Jimmy Page in een nieuwe volgorde gezet zijn. De box met vier cd's laat zich
vergelijken met de manier waarop Marsman zijn verzameld werk heeft samengesteld
(waarna een aanvullende bundel, dan wel nog een dubbel-cd, noodzakelijk was voor
het restmateriaal).
Van de wérkelijk belangrijke muzikanten (Beatles, Robert Johnson, Bessie Smith)
zijn edities verkrijgbaar waarin ook varianten opgenomen zijn (de zogenaamde
alternate takes). Alle informatie over de opnames zijn in bijgaande boekjes
opgenomen. De literaire parallel in Nederland: Nijhoff, Leopold, Achterberg. De
onaantastbaren.
Wat ik maar wil zeggen: wanneer er in 2021 een set cd's verschijnt, waarop in drie
versies van ‘k-deng k-deng’ het ontstaansproces van dit num- mer gereconstrueerd
kan worden, heeft Guus Meeuwis het hoogste bereikt. Op de P.C.-Hooftprijs zit hij
dan vermoedelijk niet te wachten.
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De rijkdom van mp3.com
Ik lijk misschien wat af te dwalen, maar uit dit voorbeeldje blijkt wel hoe paradoxaal
de postmodernisering in de hedendaagse cultuur eigenlijk is. Het is niet alleen een
kwestie van de hoge cultuur die begrip opbrengt voor het populaire; ook de
massacultuur pikt eigenschappen op uit de elitaire, ‘hogere’ kunst en cultuur, of lijkt
daar minder radicaal van te verschillen dan we dachten.
Enerzijds geven mondialisering, interdisciplinariteit en grensoverschrijdingen de
toon aan. Anything goes, CNN is overal te zien, en iedereen kijkt er ook naar.
Disneyworld staat in Florida maar ook in Parijs. Postmodernisering is eigenlijk
Amerikanisering. Het mooiste voorbeeld daarvan is misschien wel het succes van
Britney Spears, jong en mooi op een voorspelbare manier, afkomstig uit Los Angeles,
geproduceerd door een stel hippe Zweden, en met een geluid dat succesvol is tot aan
Tasmanië.
Anderzijds is juist de individualisering nu ook op haar sterkst. Het voorbeeld van
de muziek is ook hier weer zeer geschikt. In de tijd dat ik lp's begon te kopen (begin
jaren tachtig) had je in een platenzaak de keuze tussen de hoek ‘pop’ en de hoek
‘klassiek’. Wie nu een cd-winkel binnenloopt kan zoeken van pop/rock, jazz, blues
(soms nog onderverdeeld in blank/zwart) naar country, texmex tot wereldmuziek
(natuurlijk ook weer onderverdeeld naar land). Bovendien, wie nu een cd wil kopen
moet vaak al een winkel kiezen. Alleen al in het centrum van Utrecht bestaan
gescheiden domeinen voor de top 40, jazz, wereldmuziek, ‘alternatieve’ rock,
dance/hiphop en natuurlijk de hoge cultuur van de klassieke muziek.
Op internet is de nichevorming nog extremer. De vakjesindeling bij muzieksites
is daar zo extreem dat niemand ooit nog iets anders hoeft te horen dan zijn favoriete
genre. De grootste (legale) site in dat opzicht, mp3.com, gaat wat dat betreft wel erg
ver. Té ver misschien voor wie ‘countryblues’ onder country, ‘bluesrock’ onder rock
en ‘gospel’ onder Urban moet zoeken. Maar het idee is duidelijk: ieder zijn vakje.
Aan de andere kant kan iets obscuurs als ‘symfonische rock uit Noorwegen’ of
‘power pop uit Utrecht’, overal gehoord, gekocht, gedownload worden waar een
computer staat en toegang tot het internet is. Een vergelijkbaar verhaal kan ik houden
voor literatuur. Overal op internet zijn de meest uiteenlopende literaire teksten te
vinden, met uitzondering van materiaal waarop copyright berust, welnu, dat kan dan
altijd nog in boekvorm besteld worden. Ook over de hele wereld. Niemand, waar
ook ter wereld (met een computer en een creditcard, toegegeven) hoeft het erg lang
zonder de nieuwste Nederlandse, IJslandse, Amerikaanse - welke literatuur, muziek,
film dan ook, te stellen.
Postmodernisering van de cultuur heeft dus tegelijkertijd tot gevolg dat we allemaal
weten wie Mickey Mouse, Larry King en George W. Bush zijn, maar ook dat iedereen
ter wereld in principe kan kiezen uit de meest obscure cultuuruitingen, kan besluiten
eens een Zuid-Afrikaanse literaire bijlage te gaan lezen, of muziek te beluisteren van
een bandje zonder platenlabel. Mondialisering en individualisering tegelijk.
Natuurlijk zijn de twee takken van deze paradox wel gerelateerd; de overeenkomst
schuilt volgens mij in de modekreet ‘anything goes’. Het ‘grote verhaal’ als leidraad
voor de cultuur verdwijnt, ieder stelt zijn eigen verhaal en werkelijkheid samen uit
de ons omringende chaos. De invulling van dat idee kan echter veel breder gemaakt
worden dan vaak gebeurd is, veel minder nihilistisch bovendien.
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Niks geen strijd
En daarmee ben ik terug bij de Nederlandse literatuur, want nihilisme is typisch voor
de manier waarop hier het postmodernismebegrip wordt ingevuld. Carel Peeters
bijvoorbeeld deed in 1987 een somber betoog het licht zien onder de titel Postmodern.
Voor Peeters is postmodernisme het slordige denken van deconstructivisten en
poststructuralisten die er als vanzelfsprekend van uitgaan dat ‘de waarheid er niet
toe doet’. Postmodern is onzin, gek doen, ijdel zijn, laf - of apolitiek, moedwillig
moeilijk en ontoegankelijk. Twaalf jaar later is zijn standpunt niet wezenlijk
veranderd, wat blijkt uit een artikel in Vrij Nederland dat hij schreef naar aanleiding
van de opinievorming rondom de navo-interventie in Kosovo in 1999. Onder de kop
‘Het einde van het postmodernisme’ verklaart Peeters het postmodernisme failliet,
omdat het geen verband met de werkelijkheid zou
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hebben en engagement onmogelijk zou maken.
Maar zo hoeft het niet. Je kunt over recente ontwikkelingen ook heel anders
schrijven: ‘Het Grote Recept bestaat niet meer. Iedereen gaat zijn goddelijke gang.
Er wordt geëxperimenteerd met aloude vormen als sonnet en rondeel. Het rijm is
niet meer verboden. Sedert de bevrijdende ideeën van de Vijftigers is een associatieve,
metaforenrijke poëzie eerder normaal dan uitzonderlijk. Hermetische gedichten en
light verse bestaan onmiskend naast elkaar. Een enkele dogmaticus kankert voort
over autobiografische elementen in poëzie. De volgende avant-garde bezint zich of
moet nog geboren worden. En voorlopig zal het binnen onze ene onuitputtelijke
moedertaal Babylonisch blijven. De dichterlijke tongvallen lijken vandaag de dag
geen zier op elkaar. Des te beter.’ Idealisme? Overdreven optimistisch? Nee, Ed
Leeflang in de Volkskrant met een verzameling dichtbundels uit 1992 op zijn bureau.
Alles kan, alles mag, en dat impliceert geen nihilisme maar openheid, dat is niet
slordig of onverantwoord maar bemoedigend. De poëtenstrijd tussen hoog en laag
is voorbij, ieder heeft zijn plek en het is niet postmodern om het ‘lage’ de plaats van
het ‘hoge’ te gunnen, het is juist postmodern om alles wel best te vinden.
Toch is de strijd in Nederland nog niet geheel uitgevochten. In 1999 verschijnt
Aan de mond van al die rivieren, een boek van Redbad Fokkema over naoorlogse
poëzie. Het is een van de eerste poëziegeschiedenissen die schaamteloos de
persoonlijkheid van de auteur als bindende factor heeft. Tegen wil en dank bevindt
Fokkema zich daarmee vooraan als het gaat om een vernieuwende
literatuurbeschouwing. Hij is persoonlijk, open, behandelt wat hem interesseert en
negeert (grotendeels) wat hem koud laat. Elly de Waard reageerde op het boek, met
een vlammend betoog tegen polariserende literatuurkritiek en een pleidooi om een
eind te maken aan de richtingenstrijd tussen ‘zuiver’ en ‘onzuiver’, in de volle
overtuiging dat het ‘modernisme’ voorbij is.
Tja. Zo moet het dus niet. Dat modernisme is er nog en blijft er ook nog wel. Rob
Schouten maakte in Vrij Nederland korte metten met De Waard. Het onderscheid
tussen ‘zuivere’ en ‘onzuivere’ beschouwingen in de poëziekritiek bestaat, aldus
Schouten, al geruime tijd niet meer, er zijn nog slechts enkele besprekende dichters,
‘vaag gemurmureer aan de randen van het rijk’. Er is helemaal geen poëtenstrijd
meer; er is helemaal geen strijd meer. Moeten we dit ‘eind-van-de-poëziekritiek’
betreuren? Nee: ‘De poëzie tiert welig, daarover is iedereen het wel eens, en iedereen
doet watie wil.’ De strijd is over, het verhaal is afgelopen, de vooruitgang niet meer
nodig. De poëzie leeft.
De nieuwe zorgeloosheid van Ed Leeflang en Rob Schouten geeft veel beter weer
hoe de geest van het postmodernisme productief ingezet kan worden. Dat geldt zowel
voor hun kritieken als voor hun poëzie trouwens, zeker wat betreft Schouten.

Niks geen vooruitgang
Het vooruitgangsidee is een van de hardnekkigste verworvenheden van de moderniteit,
en in de kunst van het modernisme. Maatschappelijke vooruitgang is weliswaar
aanwijsbaar, de cultuur is wat dat betreft altijd al problematisch geweest (welk boek
is mooier dan de Odyssee?). Toch verdedigt Maarten Doorman in 1994 in zijn
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proefschrift Steeds mooier nog de stelling dat vernieuwingen in de kunst op den duur
ook verbeteringen inhouden.
Met de culturele opkomst van het postmodernisme wordt echter van dit idee steeds
meer afstand genomen. Binnen dat kader interpreteer ik althans de ‘einde van de
kunst'-verhalen die vanaf de jaren zestig steeds sterker zijn geworden. En je kunt
daar pessimistisch op reageren, zoals Carel Peeters (we zijn in een tijd van artistiek
verval terecht gekomen) of optimistisch (het einde van het vooruitgangsidee heeft
de poort naar vrijheid geopend).
Bezien we aan de hand van Doorman de ontwikkelingen in de Nederlandse poëzie,
dan is er wat voor te zeggen dat er in elk geval tot en met de Vijftigers sprake is van
een ontwikkeling waarbinnen de poëzie weliswaar niet noodzakelijkerwijs steeds
mooier wordt, maar waarbij wel gesproken kan worden van een verbreding van het
esthetisch domein. Dit is voor de jaren zestig niet vol te houden: wat dichters van
Zestig doen is, met behulp van methodes uit het begin van de eeuw, teruggrijpen op
de hen direct omringende werkelijkheid. In zekere zin is de cirkel daarmee rond: het
esthetische
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domein is vanaf dat moment in principe oneindig en grenzenloos. Poëzie is een deel
van een proces geworden en in deze extreme vorm presenteren de gedichten geen
nieuwe visie op schoonheid en esthetiek, maar behandelen ze dat proces als
onderwerp, thema.
Dat betekent niet dat er geen mooie gedichten’ meer gemaakt worden. Het betekent
wél dat die gedichten geen aanspraak meer op vernieuwing kunnen of willen maken.
‘Anything goes’, inmiddels, en de poëzie die het op dit moment kritisch gezien goed
doet, doet geen beroep op een andere leeswijze dan oudere poëzie. Je kunt de poëzie
van bijvoorbeeld Ilja Leonard Pfeijffer begrijpen op de manier waarop Lucebert
gelezen kan worden. Faverey is begrijpelijk met gebruikmaking van het
instrumentarium waar ook Kouwenaar en Van Ostaijen om vroegen, enzovoort. Van
vernieuwing is geen sprake, wel van verandering. Het vooruitgangsverhaal, het
vernieuwingsidee, ze kunnen verdwijnen uit de literatuurgeschiedenis.
Wat nu nog vernieuwend is, is dat alleen nog maar in een bepaalde context. En
hoewel er dus maar weinig ‘poëzie op de wijze van Zestig’ is te vinden, betekent dat
absoluut niet dat de Zestigers geen invloed hebben gehad. Integendeel: alleen doet
die invloed zich niet gelden in de aard van de poëzie, of in de keuze van een esthetisch
domein, maar in een visie op de rol van poëzie.

In de geest van Zestig
Onlangs verscheen een bloemlezing Sprong naar de sterren, samengesteld door
Ruben van Gogh. Diens inleiding lezend, is het moeilijk om vol te houden dat er,
zoals de titelpagina belooft, een nieuwe dichtersgeneratie is opgestaan. Daarvoor
staan er ook veel te veel dichters in wier werk veel te uiteenlopend is. Wat wel opvalt,
is dat verschillende kreten uit de inleiding rechtstreeks aan de jaren zestig ontleend
lijken te zijn: ‘Geen verheven woorden meer’ - dat stond ook in Barbarber dat een
eind wilde maken aan retoriek in de poëzie. De dichters aan het eind van de twintigste
eeuw ‘zetten zich niet af tegen voorgangers’ - en dat is precies wat Armando en
Sleutelaar beweerden in De Nieuwe Stijl naar aanleiding van de animositeit met de
Vijftigers.
Van Gogh citeert bovendien een gedicht van Lernert Engelberts dat thematisch in
de jaren zestig niet had misstaan.
Steeds als dichteres M. schrijven wil
over haar eerste orgasme
- dat ze kreeg op de rug van een pony staat er in haar notitieboekje:
'Ontlading. Duizend vingers
in mijn lichaam gedrongen strelen
de regen van kleuren. Dit zuchtend rijden.’
Nooit staat er:
'Ik kreeg mijn eerste orgasme op de rug van mijn pony.’
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Engelberts schetst een ‘dichteres M.’ die niet zonder beelden kan om haar ervaringen
te beschrijven. K. Schippers had in het gedicht ‘Opening van het visseizoen’ de vader
ten tonele gevoerd om hetzelfde te illustreren.

Opening van het visseizoen
Eindelijk buiten.
Water is water.
Riet is riet.
Een eend lijkt op een eend.
Maar nu begint mijn vader (62) weer.
Hij noemt waterhoentjes strijkbouten
en vindt dat de maan ondergaat als
de zon.

Ze doen hetzelfde: een conservatieve figuur (dichteres M. versus de vader) op het
toneel brengen. Die zoekt naar beelden, waar de nieuwe dichter gewoon zegt waar
het op staat (‘ik kreeg een orgasme’ en ‘water is water’). Zowel Schippers als
Engelberts zorgen er overigens wel voor dat de traditionele beelden wél in het gedicht
terecht zijn gekomen; over een volkomen afwijzing van dat verleden kun je het dus
niet hebben.
Van Gogh legt deze relaties in het geheel niet, hij lijkt de nieuwe dichters geheel
onafhankelijk van de poëtische traditie te willen positioneren. Eigenlijk de enige
overeenkomst die hij noemt, is dat dichters van de nieuwe generatie vaak op het
podium te vinden zijn en dat ze veel gebruik maken van eigentijdse elementen.
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Mustafa stitou zal de P.C. hooftprijs ook niet krijgen
Een van de interessantste dichters uit de verzamelbundel van Van Gogh vind ik
Mustafa Stitou. Zijn poëzie is in de recensies niet echt in een literaire traditie geplaatst
(de recensenten hadden dankzij Stitou's Marokkaanse afkomst een ander
referentiekader paraat, dat van ‘dichter tussen twee culturen’), maar hij past goed
binnen het beeld dat ik zojuist schetste. Het is veelzeggend dat hij in zijn tweede,
zeer zelfbewuste bundel, een gedicht de titel ‘Dit gedicht heeft geen
eeuwigheidswaarde’ geeft. Het klopt, en dat komt door de verwijzingen naar de
actualiteit: het is een politiek gedicht dat - zonder de relativerende titel - bijna als
pamflet gelezen kan worden.
De poëzie van Stitou zit vol met contemporaine elementen: boodschappenlijstjes,
terrasscènes, contactadvertenties, nieuwsberichten. Zijn werk staat net zo open in de
werkelijkheid als dat van dichters in de jaren zestig. Zo staat er in zijn tweede bundel
het gedicht ‘Het orakel van Zalk’ en daarmee maakt hij een verwijzing die na het
overlijden van het subject snel obscuur is geworden. Klazien uit Zalk was een
hoogbejaarde ncrv-coryfee die huismiddeltjes paraat had voor alle denkbare kwalen
en situaties.
Strooi beschermend materiaal!
Dicht buitenhokken!
Bescherm dieren de kousevoeten
- iets slaolie zorg voor drinkwater en
met een scheutje melk erin
bevriest het ietsmindergauw!

Over vijftig jaar verschijnen over dergelijke gedichten geen studies, of het moest
zijn om te laten zien hoe de werkelijkheid in de jaren negentig in de poëzie te vinden
is. Dit is een gedicht met een bewust aangebrachte houdbaarheidsdatum. Het is poëzie
voor het hier en nu. Die zal vermoedelijk over vijftig jaar nog steeds worden
geschreven door dichters die zich niet in een bepaalde traditie willen plaatsen. Een
ding is zeker: hoe die gedichten eruit zullen zien, is lastiger te voorspellen dan hoe
de lijn Van Ostaijen-Lucebert-Pfeijffer zich zal voortzetten. De voorgangers van
Stitou zijn al bijna vergeten, over vijftig jaar zal Stitou vergeten zijn, en de PC.
Hooftprijs zal inderdaad wel voor een dichter zijn die geen popteksten schrijft, geen
grapjes maakt over tv of supermarkt. En zo hoort het ook.
Bertram Mourits
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Britney Spears

De romantische sluier weggerukt?
Een bouquetboekje deconstrueren, kan dat? En kan zo'n deconstructie tot verrassende
ontdekkingen leiden, in een serie boeken waarin steevast de held en de heldin van
het verhaal elkaar op de laatste bladzijde in de armen sluiten? Deze vragen brachten
me ertoe het bouquetboekje Bedreigend verleden te bestuderen en een poging te doen
het te deconstrueren.
Jaques Derrida en Paul de Man zijn verreweg de bekendste namen uit de
deconstructivistische hoek. Binnen Derrida's werk is geen (of in ieder geval geen
strikte) methodologie te ontdekken, maar we vinden daarin wel vaste onderdelen,
zoals het ontmantelen van binaire opposities. De interpreet gaat op zoek naar
tegenovergestelde begrippen in de tekst (zoals ‘mooi en lelijk’, ‘zondig en
onschuldig’), en speurt daarna naar punten in de tekst waar deze complexer wordt
dan deze oppositie, waardoor deze tegenstelling niet meer te handhaven is.
Derrida deconstrueert alleen filosofische teksten. De Man past deconstructie toe
op literatuur, zowel traditionele als experimentele teksten. Het gaat De Man om het
ontmaskeren van de illusie van totaliteit in elke tekst. Hij zegt: ‘[A] deconstruction
always has for its target to reveal the existence of hidden articulations and
fragmentations within assumedly monadic totalities (...).’ Dit ontmaskeren kan in
principe bij elke tekst. Ook bij een bouquetboekje dus.
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Voor de beantwoording van mijn vragen heb ik gekozen voor Bedreigend verleden
uit de bouquetreeks van uitgeverij Harlequin, van Carole Mortimer, een van de
favoriete schrijfsters van de lezers van de serie (aldus het omslag). Andere titels van
deze auteur: Standvastig besluit, De waarheid onthuld en Aarzel niet langer. Zij lijkt
mij een goede representante te zijn van de auteurs uit deze serie. Mijn conclusies wil
ik echter niet generaliseren tot bevindingen over ‘de bouquetreeks’. De boekjes zullen
ongetwijfeld gemeenschappelijke kenmerken bezitten (ze worden immers in dezelfde
serie uitgebracht, waarschijnlijk zelfs geschreven om in deze serie te worden
gepubliceerd), maar er zullen verschillen zijn in thematiek en stijl, simpelweg door
het feit dat we te maken hebben met verschillende auteurs.
Om te beginnen zal ik een algemeen beeld schetsen van de inhoud van de delen
uit deze reeks, een beeld dat voornamelijk gebaseerd is op de vele bouquetboekjes
die ik als ervaren bouquetlezer gelezen heb. Een bouquetboekje gaat over een man
en een vrouw die aan het eind van het verhaal een (gelukkige) liefdesrelatie met
elkaar hebben. Dit einde wordt echter niet gehaald zonder dat de beide geliefden de
nodige obstakels hebben moeten overwinnen. Deze obstakels kunnen van allerlei
aard zijn, maar meestal zijn er misverstanden in het spel die ervoor zorgen dat de
held en de heldin een verkeerd beeld van elkaar hebben. Toch is er altijd vanaf het
begin een grote aantrekkingskracht tussen de twee. Uiteindelijk worden de obstakels
uit de weg geruimd, en overwint de liefde.
De verhaallijn van Bedreigend verleden komt aardig overeen met dit ‘concept’.
Jade is lerares op een basisschool op het platteland. De directeur Simon en diens
vrouw Penny zijn goede vrienden van haar. Bij een kerstviering gedraagt de kerstman,
naar iedereen denkt gespeeld door Simon, zich bijzonder vreemd en flirterig tegenover
de verontwaardigde Jade. Later blijkt dat Simons vrijgezelle broer David voor
kerstman speelde. Hij verklaart Jade direct zijn liefde, maar zij wil niets van hem
weten, hoewel ze hem wel een aantrekkelijke man vindt. Ondanks haar afwijzende
gedrag blijft hij haar opzoeken en binnen een paar dagen beseft Jade dat ze van hem
houdt. Haar voorzichtigheid met David blijkt voort te komen uit een eerdere
teleurstelling in de liefde, waarbij een man, Peter, liefde voor haar veinsde, om zo
het kind van rijke ouders te kunnen ontvoeren dat zij onder haar hoede had. Ze is
daarom niet alleen wantrouwig ten opzichte van mannen, maar is ook bang dat David
niet meer van haar zal houden als hij erachter komt dat zij (zonder dat ze het wist)
betrokken was bij deze ontvoering. Maar David blijkt hier al vanaf het begin van op
de hoogte te zijn geweest, en dan staat niets hun liefde meer in de weg. Het boek
eindigt een jaar later, wanneer ze hun pasgeboren kindje in de armen houden.
‘Liefde’ speelt dé hoofdrol in de bouquetboekjes, en dan denk ik aan de
zogenoemde ware liefde tussen een man en een vrouw. In Bedreigend verleden wordt
inderdaad een onderscheid gemaakt tussen ‘echte liefde’ en ‘liefde die echt lijkt’.
De liefde tussen Jade en David is ‘echt’ (‘ze wist dat David van haar hield, zoals zij
hem liefhad’, p. 131), Peter veinsde slechts liefde (‘Ze was een volslagen idioot
geweest om te geloven dat Peters belangstelling voor haar oprecht was’, p. 133).
Toch heeft zij echt van hem gehouden. Jade noemt Peter ‘een man van wie ze met
zoveel vreugde had gehouden’, ‘de nachtmerrie eens van Peter Gifford te hebben
gehouden’. Maar ze noemt hem ook ‘de man (...) die ze had gedacht lief te hebben’
(p. 142). Dit ‘gedacht’ geeft een vergissing weer van Jades kant: uit dit woord blijkt
dat zij nooit werkelijk van Peter heeft gehouden. Toch was ze er toentertijd zeker
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van, en uit de meeste bewoordingen waarin over Peter gesproken wordt, blijkt dat
ze er achteraf nog steeds van overtuigd is dat ze toen echte liefde voelde. Hoe kan
iemand nu zeker weten dat de liefde die zij of hij voelt op een bepaald moment meer
dan een bevlieging is, meer dan een zich gevleid voelen (‘Jade voelde zich gevleid
door Peters interesse’, p. 133)? Hoe kun je zeker weten dat je altijd van iemand zult
houden? En hoe kun je zeker weten dat als iemand zegt dat hij van je houdt, dit de
waarheid is?
Is er in dit boek aandacht voor dergelijke vragen? In elk geval niet op de laatste
bladzijden: ‘Jade wist, zonder een spoor van twijfel, dat ze altijd Davids liefde zou
bezitten. Zoals hij altijd die van haar zou hebben.’ (p. 162) Maar op een eerder
moment lijkt Jade te beseffen dat wat op liefde lijkt, dit niet hoeft te zijn: ‘Hij was
zo'n
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goede man, door hem voelde ze zich een heel bijzonder iemand, en hij leek om haar
te geven.’ (p. 89, mijn cursivering, MS) Toch is er weinig ruimte voor dergelijke
reflectie in dit boek; meestal is Jade zeker van haar zaak. Met ‘zaak’ bedoel ik haar
eigen gevoelens, maar ook haar interpretatie van het gedrag van anderen. Ze geeft
wel toe dat ze in het verleden het gedrag van Peter verkeerd geïnterpreteerd heeft,
ze vindt dat ‘ze een dwaas [is] geweest’ (p. 133). Maar dat betekent voor haar
uiteindelijk alleen dat ze nu geen dwaas meer is; nu is ze wel in staat de dingen te
zien zoals ze zijn.
David haalt Jade over een kerstboom in huis te halen, en de avond dat ze hem
samen optuigen, belandt zij in zijn armen, nadat ze samen eerst naar ‘de pracht van
de glinsterende kerstboom’ hebben gekeken. (p. 83) Maar de volgende ochtend is
alles anders. ‘De boom had zijn magische gloed van de vorige dag verloren, fungeerde
niet langer als bewijs dat het verleden achter haar lag. De romantische sluier was
weggerukt, en nu resteerde slechts de harde werkelijkheid; een lichtelijk misvormde
boom, overladen met gekleurde voorwerpen en veel te schelle lichtjes.’ (p. 89-90)
De boom is hetzelfde gebleven, alleen Jades perspectief op de boom is veranderd.
Deze veranderde visie op de kerstboom is te vergelijken met het beeld dat Jade
van haar eerste grote liefde Peter had en hoe dit veranderde. ‘Peter, met zijn knappe,
blonde uiterlijk en blauwe ogen, had precies geweten hoe hij haar moest vleien en
overtuigen dat hij haar absoluut onweerstaanbaar vond.’ (p. 133) Jade dacht de ideale
geliefde gevonden te hebben in de man die haar aantrekkelijk vond en haar een
glinsterende verlovingsring gaf. ‘[M]eer dan twee maanden lang had Jade geleefd
in een euforie, denkend dat haar liefde werd beantwoord.’ (p. 133)
Maar haar geliefde blijkt van een andere aard te zijn dan zij geloofde. In haar eigen
woorden: ‘Nog steeds kromp ze ineen als ze eraan dacht hoe onnozel ze was geweest;
een overrijpe pruim, klaar om geplukt te worden - of in dit geval, om voor de gek te
worden gehouden.’ (p. 132) Pas als Jade door de politie met haar neus op de feiten
gedrukt wordt, ziet ze haar vergissing in. Maar nu denkt ze dat alles anders is. ‘[N]u
was ze verliefd op de juiste man, een tedere, prachtige man.’ (p. 136) Maar hoe kan
Jade er zo zeker van zijn dat niet een van de volgende ochtenden in haar leven ook
deze geliefde zijn glans verloren heeft, dat de romantische sluier nooit zal worden
weggerukt, dat deze keer de harde werkelijkheid haar niet zal verrassen? Wat maakt
David een juister man dan Peter?
Over David bezit Jade veel minder kennis dan over Peter, en in dit geval geldt
‘wat niet weet, dat niet deert’. De kerstboom schijnt haar banaal toe na één dag,
Peters liefde na twee maanden, hoe lang zal het duren voordat dit bij Davids liefde
het geval is? Het lijkt bijna onvermijdelijk dat ook deze liefde eens haar glans zal
verliezen, zoals de dennennaalden onvermijdelijk eens van de boom zullen vallen.
Als Jades geloof de ware aard van de dingen te kunnen inzien dan niet aan het
wankelen is gebracht door haar ervaringen met de kerstboom en met Peter, dan
misschien door de ‘transformatie’ die haar favoriete schrijfster van romantische
boeken ondergaat? Ze komt erachter dat deze in werkelijkheid een man is, en dan
nog wel ‘een bezadigde professor in geschiedenis met de verplichte pijp, het
tweedjasje en wat men zich daar nog bij voorstelt’ (p. 161). Deze Zach belichaamt
het stereotiepe beeld van een professor in geschiedenis; Jade ontdekt echter dat het
zien van alleen een buitenkant kan bedriegen. ‘En de mythe rond Zach zelf viel in
duizenden stukjes uiteen toen David hem voorstelde als Claudia Laurence, de auteur

Vooys. Jaargang 18

van al die hartstochtelijke, historische romans.’ (Ibidem) Ik denk dat het eigenlijk
vooral de mythe rond schrijfsters van romantische boeken is die uiteenvalt: in plaats
van een hartstochtelijke vrouw blijkt het om een bezadigde professor te gaan. Ook
hier verliest iemand (de ‘hartstochtelijke’ schrijfster) de romantische sluier die om
haar heen lag, door een toename aan kennis bij Jade. Heeft David ook een sluier die
op een dag afgerukt kan worden?
De tekst eindigt echter met de affirmatie: ja, deze liefde is goed, en voor eeuwig.
Jade ‘weet’ immers zonder twijfel dat dit zo is. En inderdaad zijn we aan het eind
van het boek een jaar verder, en de twee zijn nog steeds bij elkaar. Maar is dit een
garantie voor de toekomst? Het lijkt alsof de tekst ‘sluit’ met deze garantie, maar het
is niet de tekst, maar Jade zelf, een personage dat al eerder zeer
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gemakkelijk te bedotten bleek. Zij ‘leest’ immers het gedrag van de mensen om haar
heen letterlijk en naïef. Zij stelt nooit bewust de vraag of de dingen misschien anders
zijn dan ze zich aan haar voordoen. Ze houdt zo lang mogelijk vast aan bepaalde
visies op de wereld en accepteert het falen van een dergelijke visie pas wanneer het
echt niet anders kan, wanneer de sluier door een ander wordt weggerukt. Ze kan hem
zelf niet wegrukken, omdat voor Jade de sluier pas zichtbaar wordt wanneer hij is
weggetrokken.
Een sluier, of de baard van de kerstman, zoals op het moment dat Jade voor het
eerst het ‘ware’ gezicht van David ziet. Tot dat moment dacht ze te maken te hebben
met Davids broer Simon, ondanks het feit dat zijn gedrag totaal afwijkt van Simons
gebruikelijke doen en laten. Jade blijft vasthouden aan haar lezing, en moet om dit
te kunnen doen allerlei verklaringen voor Simons vreemde gedrag bedenken. Ze wijt
zijn gedrag voornamelijk aan te veel alcohol, hoewel ze hem nooit veel heeft zien
drinken. Om vast te houden aan haar ‘weten’ dat de man onder de baard Simon is,
doet ze andere kennis geweld aan (‘Simon drinkt nooit meer dan één glaasje sherry’,
‘Simon houdt zielsveel van zijn vrouw’, ‘Simon is een rustige, bedaarde man’). Pas
als de echte Simon in de deuropening verschijnt, begrijpt Jade dat de man onder de
baard wel een ander moet zijn.
De lezer zal echter nooit weten of Jade ooit een haar tot dan toe onbekend feit zal
ontdekken dat haar visie op David totaal zal veranderen. We weten ook niet of een
dergelijk feit bestaat, of David ook een dergelijk bedreigend verleden heeft. Maar
we zullen ook nooit weten of Jade, mocht ze iets ontdekken, op dat moment dit feit
‘naïef’ leest en het in haar romantische lezing van David zodanig inpast dat deze niet
verstoord raakt, of dat dit feit de sluier wegrukt en ze wel moet inzien dat haar eerdere
lezing niet helemaal correct was. In elk geval krijgt de lezer na de laatste regels van
het boek geen nieuwe informatie meer, en geen nieuws is in dit geval goed nieuws.
Goede mannen bestaan, slechte mannen ook. Dat is de overtuiging van de heldin
aan het einde van Bedreigend verleden. De goede man (David) heeft zij gehuwd, de
slechte man (Peter) is voorgoed afgedropen, naar de gevangenis nog wel. Ook volgens
de normen van de samenleving is hij slecht. De slechte man heeft nooit echt van Jade
gehouden, hij heeft haar alleen gebruikt voor zijn eigen egoïstische doeleinden; de
held voelt echte liefde.
De mening van Jade aan het begin van het boek staat lijnrecht tegenover die aan
het einde. Ze is de antipathie vergeten die ze aanvankelijk voor David voelde, vooral
onder invloed van de redeloze passie die ze voelt. Op basis daarvan baseert ze haar
conclusie: ‘En nu was ze verliefd op de juiste man’ (p. 136). Tijdens haar vorige
relatie dacht ze ook dat ze verliefd was op de juiste, maar hij bleek de verkeerde.
‘[H]aar enige fout was geweest dat ze verliefd was geworden op de verkeerde man.’
(Ibidem) Het goede en het slechte worden door Jade duidelijk van elkaar afgebakend,
ze bevinden zich respectievelijk in David en Peter. Maar hoe groot is het verschil
tussen deze twee nu werkelijk?
Er zijn opvallend veel parallellen tussen Peter en David te vinden. Beiden zijn (in
Jades perspectief) fysiek zeer aantrekkelijke mannen, die het initiatief nemen in het
zoeken van contact. Allebei verzekeren ze haar van hun oprechte belangstelling, en
roemen ieder haar aantrekkelijkheid. Ze weten precies hoe ze haar ego moeten strelen.
Ondanks twijfels van Jades kant in eerste instantie, voelt ze zich vanaf het begin zeer
gevleid. Ten slotte gaat ze geloven in de oprechtheid van de gevoelens van deze
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mannen voor haar, en geeft ze ook haar eigen gevoelens toe. Dan hebben de mannen
haar waar ze haar hebben willen.
Je zou zelfs kunnen zeggen dat beide mannen, ieder op hun manier, haar gebruiken
om een kind te krijgen. In Peters geval gaat het om een rijk meisje waarvoor hij
losgeld zal kunnen vragen, bij David om zijn eigen kind, het kind dat hij nooit heeft
kunnen krijgen van zijn vorige vrouw omdat deze daarvoor te vroeg overlijdt.
Uiteraard doet David (net als Peter) het voorkomen alsof het hem werkelijk om Jade
gaat, maar hoe vaak legt hij niet de nadruk op het feit dat zij zo goed met kinderen
overweg kan? ‘“Ze [Jade] is fantastisch met kinderen,” beaamde David warm, alsof
het feit hem enorm plezier deed.’ (p. 43) En: ‘[Sara] zou een geweldige moeder zijn
geweest; ze hield evenveel van kinderen als jij.’ (p. 49) Is Jade slechts een geschikt
substituut voor Sara, en dan voornamelijk van de moederfiguur in Sara? Is
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het ook niet zo dat David beweert op slag verliefd te zijn geworden toen hij haar
bezig zag met de kinderen uit haar klas?
Jade verschaft hen beiden toegang tot het kind dat zij willen hebben, ze is, in de
woorden van Peter, ‘een middel’ en ‘een gemakkelijke prooi’, gewetenloos door hem
uitgebuit. Ziet David Jade ook als een makkelijke prooi? Misschien is zijn doel wel
het trouwen van een jong (dus vruchtbaar), aantrekkelijk meisje dat goed met kinderen
om kan gaan. En dan het liefst zo snel mogelijk. De man die zegt dat hij niet van
plan is haar maar een minuut te overhaasten (p. 86), is dezelfde die kort daarvoor
naar haar kreunt dat hij niet zeker weet ‘hoe lang hij nog kan wachten’. Dit is ook
de man die haar binnen een uur na de eerste kennismaking ten huwelijk vraagt, en
na één dag verlangend spreekt over ‘hun’ kinderen. David overhaast haar niet een
minuut, maar toch zeker wel een aantal weken, wellicht maanden of jaren, afhankelijk
van de visie van de lezer op dit soort zaken.
Maar er zijn ook genoeg aanwijzingen dat David wel de waarheid spreekt en
werkelijk verliefd is op Jade. En dat is het probleem juist: wat David betreft kunnen
we ons alleen baseren op dezelfde aanwijzingen die Jade krijgt. De gevoelens van
David blijven een raadsel voor ons, we krijgen alleen informatie over zijn uiterlijk,
waarneembare gedragingen en gesprekken. Bovendien wordt die informatie sterk
gekleurd door de gedachten en gevoelens van Jade; vele passages worden beschreven
vanuit haar perspectief en niet vanuit dat van de (neutrale) externe vertelinstantie
(‘Met haar trouwen? De man was niet toerekeningsvatbaar!’, p. 22). Over haar
innerlijk komt de lezer veel te weten. Aan de oprechtheid van haar bedoelingen
hoeven we niet te twijfelen. Aangezien David voor de lezer een even groot raadsel
is als voor Jade, is de zekerheid die Jade voelt aan het einde van het boek een
onzekere. Zij weet niet of ze weer een vergissing gemaakt heeft door David te
vertrouwen. De lezer zal er nooit achter komen.
Kan een bouquetboekje gedeconstrueerd worden? Het antwoord is naar mijn idee
‘ja’. In mijn deconstructie heb ik me voornamelijk geconcentreerd op het begrip
‘ware liefde’. Het is gebleken dat dit begrip niet zo probleemloos is af te bakenen
van ‘niet-liefde’ of ‘geveinsde liefde’ als de heldin van het verhaal graag zou willen.
Ook de categorieën ‘goede man’ en ‘slechte man’ blijken als tegengestelde begrippen
niet te handhaven. Het boekje biedt bij zorgvuldige lezing perspectieven die
genuanceerder zijn dan de rigide indeling in tegengestelden die de tekst voortdurend
aan de lezer oplegt. De tekst eindigt dan wel met een bevestiging van de juistheid
van deze indeling, maar zoals ik heb willen aantonen, kan deze bevestiging alleen
van onzekere aard zijn. Het is een ‘zie je wel, ik zei het toch’, uitgesproken met
weifelende stem. Het weifelen is overigens alleen te horen als er goed wordt
geluisterd.
Eerder haalde ik Paul de Man aan, die schreef dat iedere tekst wel tegenspraken
móet bevatten ondanks zijn schijnbare eenheid. ‘Ook een bouquetboekje’, reageerde
ik daarop. En inderdaad, dit geldt ook voor een bouquetboekje. De meeste teksten
die gedeconstrueerd worden zijn echter ofwel ‘literaire’ teksten, ofwel filosofische
teksten. In ‘literaire teksten’ wordt de eenheid over het algemeen duidelijker
‘verbrokkeld’ (bijvoorbeeld door vormexperimenten) dan in filosofische. Derrida's
deconstructies hebben ons echter getoond dat zelfs deze laatste soort teksten zichzelf
tegenspreken.
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Aangezien alle teksten in wezen verbrokkeld zijn, vond ik het interessant om een
bouquetboekje, een tekst die zo sterk de lezer probeert te sturen, die zo sterk een
totaliteit wil zijn, te deconstrueren en de tegenspraken die deze probeert te bedekken
onder een laag zoete woorden, bloot te leggen. Want elk moment kan de waarheid
onthuld worden, elk standvastig besluit kan teruggenomen worden, het bedreigende
verleden kan elk moment de pret komen verstoren. Toch zou ik willen zeggen: als
je denkt dat je van iemand houdt, aarzel niet langer. Je weet maar nooit of jij toevallig
misschien wel die eeuwige ware liefde gevonden hebt waar Jade naar op zoek is...
Myriam Schulze

Vooys. Jaargang 18

51
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Heart of Darkness
Een metafoor op zoek naar een onderwerp
Elke menselijke taal is doordrenkt van metaforen. Hoewel de wetenschap de grootst
mogelijke moeite heeft om te verklaren hoe metaforen erin slagen iets over de
werkelijkheid te zeggen, heeft de mens er in het dagelijkse leven zelden moeite mee
metaforen correct te interpreteren. Intuitief begrijpt iedereen dat voetbal ‘oorlog’ is,
en dat liefde ‘hoog op kan laaien’. Wie metaforen wil vertalen, kan het echter niet
bij dat intuïtieve begrip laten. Hij zal het origineel immers moeten begrijpen voor
hij op zoek kan gaan naar equivalenten in de doeltaal. Dit begrip is bij weinig literaire
werken zo'n grote uitdaging als bij Joseph Conrads roman Heart of Darkness. Het
duistere hart uit de titel lijkt over vrijwel elke pagina zijn schaduw te werpen, maar
nergens maakt de auteur expliciet wat hij ermee wil zeggen. Deze onduidelijkheid
is mede de oorzaak van de omstreden status van de roman, die nu eens als een
racistische schandvlek, dan weer als een profetisch literair meesterwerk wordt
beschouwd.
Wie een literair werk als Heart of Darkness wil vertalen, zal moeten aannemen
dat de inhoud van het werk ook in een andere taal weer te geven is. Dit idee is echter
geenszins onomstreden. De vertaal-theoretici vallen grofweg uiteen in twee partijen;
de universalisten versus de relativisten. De universalisten gaan, in extremo, voorbij
aan vrijwel alles wat de twintigste eeuw de filosofie gebracht heeft. Zij gaan ervan
uit dat de mens de werkelijkheid volledig kan kennen, dat hij deze werkelijkheid
volledig en zonder enige vertekening in taal kan vatten en dat, aangezien iedere taal
hiervoor even geschikt is, een stuk werkelijkheid uitgedrukt in taal A zonder enig
probleem ook uitgedrukt kan worden in taal B. De relativisten verdedigen juist met
verve de principiële onmogelijkheid van het vertalen. Zij menen, in het meest extreme
geval, dat de werkelijkheid niet bestaat, dat ieder mens zich een werkelijkheid creëert
op basis van de taal die hij spreekt. Een brok werkelijkheid A uitgedrukt in taal A
kan dus nooit in taal B uitgedrukt worden omdat die enkel in staat is stukken realiteit
van het type B tot uitdrukking te brengen. In deze duodecimo zal ik uitgaan van een
compromis tussen beide uitersten, zoals ik hieronder uiteen zal zetten.

Vooys. Jaargang 18

De menselijke waarneming is vertekend en onzuiver. De mens heeft zijn zintuigen
niet om de waarheid te leren kennen maar om te overleven. Een organisme zal
bepaalde waarnemingen dan ook onderdrukken of vervormen als dat zijn
overlevingskansen vergroot. Denk maar aan de soldaat die in het heetst van de strijd
zijn been verliest. De pijn zal vaak pas veel later tot hem doordringen, als de strijd
is gestreden en het geen kwaad meer kan als de pijn zijn weerbaarheid aantast.
Bovendien
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zou de mens gek worden als hij de werkelijkheid volledig waar zou nemen, aangezien
het menselijk brein niet in staat is zoveel informatie te verwerken. De menselijke
waarneming weerspiegelt de werkelijkheid dus slechts tot op zekere hoogte. Dit
betekent echter niet dat er geen verband bestaat tussen de werkelijkheid zoals die is
en zoals die door de mens wordt waargenomen. Het betekent ook niet dat die
werkelijkheid niet bestaat. Weliswaar valt het niet aan te tonen dat onze waarnemingen
op een werkelijkheid teruggaan, en al helemaal niet dat die werkelijkheid voor alle
mensen dezelfde is, maar ieder mens die met een ander wenst te communiceren, zal
daar wel van uit moeten gaan. De wetenschap kan in deze geen uitzondering voor
zichzelf maken. Wie wetenschap bedrijft, moet ervan uitgaan dat er een grote tot
zeer grote overeenkomst bestaat tussen de werkelijkheid die hij construeert op basis
van zijn waarnemingen, en de werkelijkheid zoals die eigenlijk is. Wie zijn inzichten
met anderen wenst te delen of wie de inzichten van anderen wil proberen te begrijpen,
moet aannemen dat die anderen in dezelfde werkelijkheid rondlopen als hijzelf.
Een van de uitgangspunten van de relativisten is dat de taal die iemand spreekt
diens denken structureert en daarmee de werkelijkheid bepaalt waarin hij leeft, of
denkt te leven. Men werkt hierbij veelal met de metafoor van de taal als een raster
dat over de chaotische werkelijkheid wordt gelegd en er orde en samenhang in
aanbrengt. Een Japanner zou dus niet alleen een andere taal spreken dan een
Nederlander maar ook in een andere werkelijkheid rondlopen. Mijns inziens is dit
theoretisch onhoudbaar. Voordat een kind leert praten, leert het al zijn waarnemingen
te interpreteren als een drie-dimensionale werkelijkheid waarin het zich kan bewegen
en waarin het kan ingrijpen. Het leert al voorwerpen en individuen herkennen en
leert het al dat deze voorwerpen en individuen ook buiten zijn directe waarnemingen
om blijven bestaan, dat die niet verdwijnen zodra het ze niet meer ziet. Deze
vaardigheden en inzichten vormen de basis van het conceptuele systeem waarmee
de mens de werkelijkheid structureert. Het raster van de taal wordt dus neergelaten
op een werkelijkheid die al gestructureerd is; er ligt al een raster. Het lijkt mij een
werkbare hypothese te stellen dat het prelinguïstische, cognitieve raster, waarmee
een kind dat nog niet spreken kan de werkelijkheid structureert, universeel is en
inherent aan de mens.
Hiermee is de belangrijkste theoretische hindernis voor het vertalen geslecht. Ieder
mens leeft in hoofdlijnen in dezelfde werkelijkheid, welke taal hij ook spreekt. Een
Japanner zal een bepaalde gebeurtenis op eenzelfde manier kunnen ervaren als een
Nederlander. Hij zal die ervaring echter wel anders verwoorden. Al is de taal dan
niet het onderste raster, ze blijft wel een raster. Het vak van de vertaler bestaat eruit
de verschillen tussen twee talige rasters glad te strijken.
Het vertalen van metaforen brengt een aantal specifieke problemen met zich mee.
Berucht zijn de zogenaamde dode metaforen, metaforen die amper nog als zodanig
herkend worden, zoals de frase ‘een verhit debat’. Het dilemma waar dit type
metaforen de vertaler voor stelt, is of het metaforische element in de vertaling
gehandhaafd dient te worden. Aangezien het origineel door de lezer niet meer bewust
als metaforisch wordt ervaren, lijkt dit overbodig. Het lastige is echter dat de auteur,
al dan niet bewust, een reeks dode metaforen kan gebruiken die allemaal op een
gemeenschappelijk metaforisch beeld teruggaan. Een dergelijke onderliggende
metafoor, die enkel impliciet in een tekst aanwezig is, kan zeker in literaire werken
van groot belang zijn.
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Minstens even lastig zijn creatieve metaforen, waarvan immers vaak onduidelijk
is wat hun precieze betekenis zou kunnen zijn. Hier biedt de conceptuele metafoor,
het baanbrekende concept dat Lakoff en Johnson in Metaphors We Live By (1980)
introduceerden, uitkomst. Zij stelden dat vrijwel alle voorkomende metaforen
teruggaan op een veel kleiner aantal onderliggende conceptuele metaforen. Zo kunnen
de voorkomende metaforen ‘de liefde laaide hoog op’, ‘er sloeg een vonk over’ en
‘hij stond in vuur en vlam’ alle als verschijningsvormen worden gezien van de
conceptuele metafoor Liefde is vuur. Ook creatieve metaforen zijn volgens hen vrijwel
allemaal op conceptuele metaforen gebaseerd. Dit zou verklaren waarom een creatieve
metafoor lezers en luisteraars over het algemeen voor zo weinig problemen stelt.
Onbewust zouden ze allemaal de onderliggende conceptuele metafoor herkennen en
op basis daarvan tot een correcte interpretatie komen. Als een vertaler moeite heeft
met een creatieve metafoor, is het dus aan te raden dat hij bewust op zoek gaat naar
eventuele onderliggende conceptuele metaforen.
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Het in 1899 voor het eerst als feuilleton gepubliceerde Heart of Darkness handelt
over de teloorgang van Kurtz. Kurtz vertrekt als een bevlogen idealist naar een
handelspost in hartje Afrika, in het kader van de ivoorhandel. In Afrika breekt er iets
in hem. Hij verwordt tot een volstrekt immorele potentaat die gigantische
hoeveelheden ivoor weet binnen te halen door zich als een afgod te laten vereren
door een plaatselijke stam. Zowel lichamelijk als geestelijk put hij zichzelf uit.
Uiteindelijk sterft hij een vernederende dood. Het hoofdthema van de roman is de
vraag wat Kurtz zover heeft gebracht. Gaat het om een existentieel inzicht, of heeft
Conrad enkel willen laten zien hoe gevaarlijk het primitieve Afrika wel niet kan zijn
voor nobele blanken, zoals sommige tegenstanders van het boek beweren? Ik
pretendeer niet een allesomvattend antwoord op deze vraag te geven, hoewel een
juiste interpretatie van de titel(metafoor) de discussie aanzienlijk zou kunnen
verhelderen.
Om enige helderheid te creëren in de doolhof van betekenissen rond de titel, heb
ik eerst alle in de roman aanwezige metaforen verzameld die ofwel het element
‘heart’ bevatten, ofwel het element ‘darkness’, of beide. Vervolgens heb ik gekeken
of er verbanden tussen de betreffende metaforen te vinden waren die op conceptuele
metaforen zouden kunnen wijzen. Tenslotte heb ik geprobeerd om de aldus vergaarde
inzichten samen te voegen en zo te komen tot een enkele consistente interpretatie
van de titel(metafoor).
Het hart wordt onder meer vaak metaforisch gebruikt als de plek waar emoties
huizen. Opvallend genoeg zijn deze emoties altijd negatief: schrik, paniek en wanhoop
(bijvoorbeeld ‘something like despair in my heart’, p. 70). Al deze metaforen kunnen
als verschijningsvormen worden opgevat van de conceptuele metafoor het hart is de
plek waar negatieve emoties huizen. (Wellicht zou het bijvoeglijk naamwoord ‘duister’
nauwkeuriger zijn, maar ik probeer voor het moment de verschillende metaforen zo
min mogelijk door elkaar te laten lopen.) Er huist daar echter nog meer, zo blijkt.
Als de stervende Kurtz uit het duistere hart van donker Afrika wordt weggevaren,
beschrijft Conrad dat als volgt: ‘The brown current ran swiftly out of the heart of
darkness [...] and Kuitz's life was running swiftly, too, ebbing, ebbing, out of his
heart into the sea of inexorable time.’ (p. 62) Als Kurtz sterft, verlaat het leven zijn
hart, waar het zich klaarblijkelijk tot die tijd heeft opgehouden. Deze metafoor gaat
terug op de conceptuele metafoor het hart is de plek waar het leven huist. In een
eerste voorlopige poging deze conceptuele metaforen te combineren, zou je kunnen
stellen dat het leven vol negatieve gevoelens is.
Met betrekking tot het begrip duisternis dient zich een veelvoud aan mogelijke
conceptuele metaforen aan. Duisternis wordt nu weer metaforisch gelijkgesteld aan
slechtheid, dan weer aan primitiviteit, aan de dood of aan het onbekende. Intuïtief
zullen de meeste mensen wellicht aanvoelen wat het verband is tussen deze concepten,
maar met intuïtieve inzichten kan hier geen genoegen genomen worden. De oplossing
ligt verscholen in de schijnbaar zo onschuldige constatering dat het metaforische
concept ‘duisternis’ alleen begrepen kan worden in relatie tot het metaforische concept
‘licht’. Alles wat in metaforische termen over licht wordt gezegd kan op duisternis
worden toegepast door eenvoudigweg een ontkenning toe te voegen. Die ontkenning
is de sleutel. De belangrijkste conceptuele metafoor die aan Heart of Darkness ten
grondslag ligt, luidt: duisternis is ontkenning. Duisternis wordt niet metaforisch aan
de dood gelijkgesteld maar aan de ontkenning van het leven, niet aan primitiviteit
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maar aan de ontkenning van beschaving. En duisternis is geen metafoor voor
immoraliteit en slechtheid maar staat voor ontkenning van normen en waarden; de
ontkenning van het onderscheid tussen goed en kwaad.
De roman gaat over het besef dat de zekerheden waar de westerse mens zich aan
vastklampt op drijfzand zijn gefundeerd, een besef dat Kurtz tot de rand van de
afgrond drijft, en eroverheen. Het huidige min of meer ordelijke bestaan, met zijn
religieuze en morele ideeën die zin en betekenis aan het leven lijken te geven, is niet
de regel maar een uitzondering op de alomtegenwoordige chaos. Dit leven ‘is like a
running blaze on a plain, like a flash of lightning in the clouds’, constateert een van
de personages al op pagina drie, om te vervolgen: ‘We live in the flicker - may it last
as long as the old earth keeps rolling! But darkness was here yesterday.’
Het wonderbaarlijke is dat er toch nog wit ivoor uit het duistere hart van donker
Afrika voort kan komen en dat er weliswaar holle maar toch lumineuze woorden aan
de duistere ziel van Kurtz kunnen ontspruiten. Er blijven harten kloppen in de
duisternis van het bestaan.
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Hart en duisternis vinden elkaar, buiten de titel, acht keer in het boek. De eerste twee
keren wordt het duistere hart van de Afrikaanse wildernis ermee aangeduid. ‘Me
penetrated deeper and deeper into the heart of darkness’, staat er op pagina 31 om
aan te geven hoe de personages steeds dieper in de jungle doordringen, in de richting
van de handelspost waar Kurtz de existentiële leegte onder ogen heeft gezien die
volgens hem ten grondslag ligt aan het bestaan. De auteur Conrad gebruikt het duistere
hart tweemaal om Kurtz zelf te typeren. Op deze plaatsen staat het duistere hart voor
de ziel van Kurtz, die als gevolg van het inzicht doordrongen is geraakt van een
ondoordringbare duisternis. De resterende metaforen waarin duisternis en hart
gecombineerd worden, duiden de fundamentele leegte zélf aan. Het is een hart, omdat
het de kern uitmaakt van het bestaan. Het is duister, omdat die kern van het bestaan
een zinledig vacuüm is, zo meent Kurtz.
Daarmee zijn we er echter nog niet. De frase ‘heart of darkness’ is grammaticaal
minder ondubbelzinnig dan je op het eerste gezicht wellicht zou denken. Ze kan slaan
op een hart dat uit duisternis bestaat, in tegenstelling tot bijvoorbeeld een ‘heart of
gold’. De frase kan echter ook slaan op iets dat het hart vormt van de duisternis. In
de eerste interpretatie is het hart duister terwijl zijn omgeving dat niet hoeft te zijn.
In de tweede interpretatie hoeft het hart zelf niet per se duister te zijn, maar moet het
wel altijd door duisternis omgeven zijn.
Wie de tekst erop naslaat, ziet dat de duistere harten in Heart of Darkness altijd
duister zijn, maar niet altijd door duisternis worden omgeven. Zo wordt Kurtz er op
pagina 63 van beschuldigd zijn duistere hart in ‘the magnificent folds of eloquence’
te hullen, een welsprekendheid die elders wordt omschreven als een ‘pulsating stream
of light’ (p. 43). Hier bevindt de duisternis zich dus juist In het hart van een lichtende
woordenstroom. Ook de analyse van de duisternismetafoor wijst in dezelfde richting.
Die metafoor drukt, zoals we gezien hebben, de bijna mystieke ervaring uit dat er in
het hart van het bestaan een fundamentele, allesomvattende duisternis schuilgaat,
een ontkenning van alles waar het bestaan voor staat. Die duisternis kan zelf geen
hart hebben, want dat zou structuur impliceren en de duisternis is juist de ontkenning
van elke structuur.
Deze conclusie kan voor vertalers van groot belang zijn. De ambiguïteit die Joseph
Conrad al dan niet bewust in de titel heeft verwerkt, zal immers in veel andere talen
niet gehandhaafd kunnen worden. In het Nederlands bijvoorbeeld zal de titel met
‘Duister hart’ of met ‘Hart van duisternis’ vertaald moeten worden als ‘darkness’
gezien wordt als een eigenschap van ‘heart’ (conform de eerste interpretatie), terwijl
er voor ‘Hart van de duisternis’ of ‘Hart der duisternis’ gekozen zal moeten worden
als men de tweede interpretatie prefereert. Bas Heijne koos in zijn recente vertaling
van de roman voor de titel Hart der duisternis en sluit zich daarmee aan bij de tweede
interpretatie. Ten onrechte, naar ik meen te hebben aangetoond.
Ik ga ervan uit dat een tekst uitdrukking geeft aan gedachten van de auteur,
gedachten die opgebouwd zijn uit niet-talige en universeel menselijke bouwstenen.
Aangezien deze bouwstenen universeel zijn, kunnen zij in principe in elke taal
worden uitgedrukt. Hoewel een menselijke taal niet voor alles wat menselijk denkbaar
is een uitdrukking klaar heeft liggen, moet zij wel in staat worden geacht om voor
alles wat menselijk denkbaar is een uitdrukking te vinden. In dat vinden is de vertaler
als het goed is gespecialiseerd. Wel zal de vertaler eerst de inhoud van het origineel
moeten begrijpen, hij zal de gedachten van de auteur uit diens tekst moeten destilleren.
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Bij creatieve metaforen blijkt dit vaak lastig. De door Lakoff en Johnson
geïntroduceerde conceptuele metaforentheorie kan dan een belangrijk hulpmiddel
zijn. Zij stellen dat vrijwel alle metaforen op onderliggende conceptuele metaforen
gebaseerd zijn. Wie de metaforen in een bepaald werk wil analyseren dient volgens
hen op zoek te gaan naar de conceptuele metaforen die eraan ten grondslag liggen.
Een dergelijke analyse van de titelmetafoor van Joseph Conrads Heart of Darkness
leidde tot een tweetal conclusies. De duisternis staat in de roman symbool voor de
ontkenning van alles waar het bestaan voor staat. Het hart is niet het hart van de
duisternis, maar het duistere hart van het bestaan, een bestaan dat in wezen zinloos
is. Vooral die laatste gewaarwording is voor vertalers van belang, omdat die mede
bepaalt hoe de titelmetafoor vertaald dient te worden.
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Recensies
Richard Murphy, Theorizing the Avant-Garde: Modernism,
Expressionism, and the Problem of Postmodernity.
Cambridge (Cambridge University Press) 1999. 334 blz. f 58,50

Het postmodernisme sinds 1910
De titel, Theorizing the AvantGarde, die Murphy aan zijn boek heeft meegegeven is
een vlag die zijn lading niet bepaald dekt: hij suggereert een reikwijdte die het boek
niet heeft. Ook de aanzienlijk bescheidener ondertitel wekt nog steeds verwachtingen
die niet worden waargemaakt. Het modernisme komt nauwelijks aan bod en het
probleem van de postmoderniteit krijgt wel een eigen hoofdstuk, maar wordt daarin
niet echt uitputtend behandeld. Integendeel, voor wat zowel het modernisme als het
postmodernisme betreft, komt Murphy niet verder dan het herhalen van bestaande
opvattingen, die zeker voor zover zij op het modernisme betrekking hebben, aan een
hoog clichégehalte lijden.
Murphy's titel lijkt ingegeven te zijn door zijn voornaamste uitgangspunt: het
verfijnen van de buitengewoon invloedrijke analyse van de historische avant-garde
zoals Peter Burger die verwoord heeft in diens Theorie der Avant-Garde uit 1974.
In die studie ziet Burger avant-gardistische kunstuitingen, met name die van de
dadaïsten en surrealisten, als radicaal-politieke pogingen om de afstand tussen kunst
en samenleving te overbruggen - om, met andere woorden, kunst en samenleving te
integreren in de hoop dat die integratie tot een gewenste politisering van de alledaagse
werkelijkheid zal leiden. Bürgers avant-garde geeft terwille van die integratie alle
esthetische afstand op en zoekt de rechtstreekse confrontatie met de samenleving.
Zij valt de epistemologische en ideologische grondslagen van de burgerlijke
samenleving aan, evenals alle kunstuitingen die door die samenleving
geïnstitutionaliseerd en daarmee vanuit de optiek van de avant-garde in feite
schadeloos gemaakt zijn. Burger ziet een scherpe scheiding tussen zijn historische
avant-garde en het modernisme, dat wel een esthetische afstand tot de samenleving
in acht neemt. Dat modernisme stelt zich politiek afzijdig op of is, als het wel kritiek
heeft op de samenleving, volstrekt ineffectief terwijl het zich bovendien, zonder dat
in te zien, in een gecompromitteerde positie bevindt. (In hun Het modernisme in de
Europese letterkunde van 1984 volgen Douwe Fokkema en Elrud Ibsch deze
tweedeling; zij laten, op hun beurt, de avant-garde buiten beschouwing.)
Theorizing the Avant-Garde tracht binnen Bürgers binaire model - radicaal-politieke
Avant-Garde versus apolitiek of ernstig gecompromitteerd modernisme - een plaats
te vinden voor het expressionisme, dat in Theorie der Avant-Garde nauwelijks
aandacht krijgt. In feite is Murphy's boek een uitgebreide poging het expressionisme
althans voor een deel te rehabiliteren en het de plaats te geven waar het volgens hem
recht op heeft: als een vitaal en door Burger ten onrechte over het hoofd gezien
onderdeel van de avant-garde. Ik gebruik de term rehabilitatie hier niet lichtvaardig:
het is volstrekt duidelijk dat voor Murphy het lidmaatschap van de avant-garde een
begerenswaardige status heeft en dat een toelating tot deze exclusieve club voor elke
kunstenaar een hoog goed is. Vanuit zijn perspectief heeft de literaire
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geschiedschrijving een aantal vooraanstaande expressionisten dan ook ernstig onrecht
aangedaan door hen die status te onthouden.
Voor Murphy heeft ook Burger zich daaraan schuldig gemaakt door de avant-garde
zo exclusief te vereenzelvigen met het opheffen van elke esthetische afstand. Die
koppeling van radicaal-politieke motivatie en het afwijzen van een esthetische
dimensie roept bovendien vragen op. Is het bijvoorbeeld niet zo dat als alle afstand
tussen kunst en samenleving verdwijnt ook de mogelijkheid om indringende sociale
kritiek te leveren verdwijnt? Bestaat kritiek juist niet bij de gratie van afstand?
(Murphy vermeldt in alle eerlijkheid dat Burger zelf deze vraag ook al stelt, zonder
haar overigens te beantwoorden.) Deze overwegingen zijn voor Murphy een reden
om een aantal ‘progressieve’ expressionisten - Dóblin, Benn, Kafka - en eveneens
‘progressieve’ expressionistische kunstuitingen - zoals de befaamde film Het kabinet
van Dr Caligari - toch tot de avant-garde te rekenen. Ofschoon dit ‘progressief’
expressionisme wel degelijk een sterk esthetische dimensie heeft, dient het ondanks
dat toch de politieke doelen van de avant-garde. Bij wat Murphy de ‘utopische’ en
de ‘rhetorische’
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expressionisten noemt - waarvan de laatsten hun hele persoonlijkheid in hun werk
projecteren en dus vaak worden gezien als exemplarisch voor de stroming - is dat
niet het geval. Hun werk is óf niet politiek óf vertolkt politieke overtuigingen die
haaks staan op die van de avant-garde.
Om zijn waardering van de avant-gardistische expressionisten waar te maken moet
Murphy dus demonstreren dat zij inderdaad de politieke doelen van de Avant-Garde
nastreven. Hij beperkt zich daarbij tot de avant-gardistische aanval op de
liberaal-humanistische ideologie (het zou ook niet eenvoudig zijn om onder de
historische avant-gardisten een meer positief getoonzet politiek programma te vinden
- althans niet tot in Berlijn en Parijs avant-gardistische voormannen compleet met
groepen volgelingen intreden in de Duitse respectievelijk Franse communistische
partij). Omdat de esthetische interesse van de avantgardistische expressionisten, en
de onpersoonlijke opstelling die vaak in het verlengde daarvan ligt, een directe
behandeling van politieke thema's uitsluit, zoekt Murphy de politieke lading van hun
werk voornamelijk in de vorm ervan. Een groot deel van Theorizing the Avant-Garde
is gewijd aan de analyse van de formele aspecten van ‘progressief’ expressionistische
kunstuitingen, met name literaire teksten. Het zal niet als een verrassing komen dat
Murphy keer op keer weer vast kan stellen dat de tekst - of film - die hij onderzoekt,
zich inderdaad politiek opstelt. Zijn expressionistische avant-garde stelt fundamentele
vragen bij de ‘ideological and epistemological premises of conventional concepts of
rationality and subjectivity which the institution of art supports’ (p. 41).
Wij kunnen hier al uit afleiden dat het niet avant-gardistische expressionisme,
maar veel meer nog die tegenpool van de Avant-Garde, het modernisme, dat naar
zijn overtuiging niet doet. En inderdaad, het modernisme ‘reflects the confident faith
of the bourgeois in technology and social progress, and the belief that, as the world
of modernity becomes more complex, so updated means will be developed for its
accurate representation’ (p. 45). Dat het modernisme zoekt naar nieuwe manieren
om steeds complexer wordende ervaringen te verwoorden staat buiten kijf, maar dat
het ‘the confident faith of the bourgeois in technology and social progress’ zou
weerspiegelen wil er bij mij, op zijn zachtst gezegd, niet in. Andere verwijten snijden
evenmin veel hout. Het modernisme, zegt Murphy, ‘fails to reflect upon its own
institutionalized position, or upon the possible recuperation of its iconoclastic and
innovative impulses by the institution of art’ (p. 47). Wat moeten we ons voorstellen
bij dat onvermogen om zich te bezinnen op de eigen geïnstitutionaliseerde positie?
Veel modernistische kunstenaars zijn pas achteraf geïnstitutionaliseerd. En welke
kunststroming of -vorm is i berhaupt bestendig tegen institutionalisering? Het
expressionisme is ook allang opgenomen in de geschiedschrijving en hangt ook
allang in door de overheid gesubsidieerde musea.
Ernstiger nog is Murphy's beschuldiging dat ‘In modernism the emphasis lies on
the work as signifier, rather than as the medium pointing to a referent in the real
world’ (p. 30). De afstand die de modernisten door middel van de esthetisering van
het literaire werk tot de werkelijke wereld schiepen, is er voor Murphy
verantwoordelijk voor dat de modernistische tekst voornamelijk naar zichzelf verwijst,
en niet naar de werkelijkheid. Dat kan opgaan voor Finnegans Wake en voor een
aantal teksten van bijvoorbeeld Gide en Woolf, maar het valt niet in te zin hoe het
opgaat voor bijvoorbeeld Svevo, Mann, Woolfs To the Lighthouse of Mrs. Dalloway,
Faulkner, Van Bruggens Eva, Du Perrons Het land van herkomst, enzovoort.
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De conclusies die Murphy trekt uit zijn analyses van avant-gardistische
expressionistische teksten zijn niet veel overtuigender dan zijn generalisaties over
het modernisme. Die analyses zijn op zich niet problematisch. Murphy vindt tal van
‘onnatuurlijke’ toepassingen van ‘organische’ beelden (‘Blutlose Baume’, ‘die
aufgeschwollne Nacht’, ‘Der giftge Mond, die fette Nebelspinne’) en een soortgelijke
non-organische ‘recodering’ van het lichaam; hij vindt ‘the subversion of traditional
topoi’ - bijvoorbeeld het toekennen van profetische status aan maatschappelijke
verschoppelingen zoals prostituees en geesteszieken - en vindt meer in het algemeen
bij de avant-gardistische expressionisten een ‘reversal of conventional hierarchies
of value’. Hij stelt vast dat zijn expressionisten, hoewel zij vasthouden aan het belang
van esthetiek, het
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primaat van de organische vorm verwerpen en de lezer stelselmatig op de
kunstmatigheid van het kunstwerk attenderen.
Ik heb echter aanzienlijk meer moeite met de conclusies die Murphy aan zijn
bevindingen verbindt. Op basis van zijn analyses stelt Murphy vast dat de
avant-gardistische expressionisten ‘already produce an insight which later becomes
a paradigmatic position in postmodernism: that one is always already enmeshed in
the constant circulation of signs, images, and discourses, and that in this realm there
can be no “outside” or neutral point of view since one's perspective is always already
informed and contained by this restricted discursive economy’ (p. 262). Even later
merkt hij op dat, ‘like postmodern parody, the expressionist avant-garde's
revolutionary re-writing of the world not only reveals the inherent fictionality of all
existing cosmologies, meta-languages and master-narratives, bus most importantly
insists at the same time upon the provisionality of its own claims to truth’ (p. 263).
Deze stellingen lijken mij verre van goed gefundeerd.
Op diverse plaatsten in Theorizing the Avant-Garde worden avant-gardistische
expressionisten aangehaald die bij andere beschouwing een heel andere taal lijken
te spreken. Zo zegt Kasimir Edschid bijvoorbeeld (in Murphy's vertaling): ‘the
expressionist artist.... grasps what is behind [the facts].... He gives us the deeper
image of the object’ (p. 177), terwijl Huelsenbeck over de ‘nieuwe mens’ van de
expressionisten zegt dat ‘he welcomes chaos as a friend, since he bears order in his
soul’ (p. 63). Murphy's expressionisten maken volstrekt niet de indruk dat zij denken
te leven in een werkelijkheid die uit tekensystemen en tekens bestaat en waarin
authenticiteit en oorsprong loze begrippen zijn. Integendeel, de strategieën die Murphy
overigens met veel kennis van zaken beschrijft, lijken vaak juist tot doel te hebben
de lezer/beschouwer uit zijn of haar staat van inauthenticiteit te bevrijden en via
shocktherapie tot een authentiekere beleving van de werkelijkheid te brengen.
Ondanks de fundamentele kritiek die op Theorizing the Avant-Garde geleverd kan
worden, heeft Murphy's studie onmiskenbare kwaliteiten. Waar het Murphy echter
aan ontbreekt is een voldoende kritische instelling. Hij is niet kritisch genoeg ten
opzichte van (de veelal uit marxistische hoek afkomstige) clichés over het modernisme
die hij de lezer als vaststaande waarheden aanbiedt, en is ook niet kritisch genoeg
met betrekking tot zijn eigen conclusies. Voor Murphy begint het postmodernisme
in feite al met het avant-gardistische expressionisme dat zich rond 1910 begint te
manifesteren. Er is aanzienlijk meer nodig dan dat wat Murphy als bewijsmateriaal
aandraagt om de literaire geschiedschrijving zo ingrijpend te herzien.
Hans Bertens

Caspar Wintermans, Alfred Douglas. De boezemvriend van Oscar Wilde.
Met een voorwoord van Gerrit Komrij en een keuze uit de poëzie van
Alfred Douglas.
Amsterdam (De Arbeiderspers) 1999. 252 blz. f 45, -.

Under a cloak of black ambiguous words

Vooys. Jaargang 18

In augustus 1995 verscheen een nummer van het inmiddels opgeheven tijdschrift
Maatstaf dat geheel gevuld was met een biografische bijdrage van Caspar Wintermans
over Lord Alfred Douglas, die vooral bekend is als de vriend van Oscar Wilde.
Inmiddels heeft Wintermans die bijdrage bewerkt tot een boek dat onlangs is
verschenen als deel 36 in de Open Domein-serie van De Arbeiderspers.
Kort gezegd is de beroemde liefdesgeschiedenis als volgt. De gevierde kunstenaar
Oscar Wilde en de veel jongere aristocratische student Lord Alfred Douglas bijgenaamd Bosie - leerden elkaar in 1891 kennen. Er ontstond een innige vriendschap.
Dit tot grote ergernis van de vader van Douglas, de markies van Queensberry. Nadat
Queensberry Wilde voor een ‘somdomite’ (sic) had uitgemaakt, zette Douglas Wilde
aan om een proces te beginnen tegen zijn vader. Wilde werd van aanklager
aangeklaagde wegens zijn homoseksuele uitspattingen. Uiteindelijk belandde hij in
de gevangenis. Na Wilde's vrijlating zou Douglas (na een kortstondig samenzijn in
Napels) hem in de steek laten en hem niet meer financieel ondersteunen, zo is het
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vaak geschetste beeld.
Men kan zich afvragen waarom Wintermans een biografie over Douglas heeft
willen schrijven. Er bestaan immers al veel publicaties over Douglas en Wilde. In
1984 verscheen H. Montgomery Hyde's uitgebreide en goede biografie van Douglas.
Veel nieuw materiaal wordt niet aangedragen door Wintermans, met uitzondering
van enige mededelingen over Douglas' nicht Violet en de componist Havergal Brian.
Maar deze figuren leveren nauwelijks nieuw inzicht in leven en werk van Douglas.
Wintermans' uiteindelijke doel is niet het louter beschrijven van Douglas' leven
en relatie met Wilde, maar een rehabilitatie van Douglas. Volgens Wintermans wordt
Douglas - vooral in Nederland - al te vaak afgeschilderd als de kwade genius die
Wilde ertoe aanzette om Douglas' vader een proces aan te doen wegens smaad.
Wintermans vindt dat Douglas ten onrechte zo negatief wordt afgeschilderd. Hij is
echter niet de eerste in Nederland die dat vindt. Al in 1921 schreef Jan Greshoff in
een - door Wintermans helaas niet genoemde - brochure getiteld Alfred Douglas en
Oscar Wilde dat ‘Douglas [...] tot Wilde's dood zijn jeugdvriendschap getrouw [is]
gebleven. Tegen den wil van zijn familie, tegen de publieke opinie en tegen zijn
moreele en financieele belangen in heeft hij Wilde tot aan diens dood op alle wijze
geholpen en gesteund. Hij heeft hem zijn villa bij Napels afgestaan, zooals hij hem
later zijn hotel te Parijs ter beschikking stelde. En bovendien besteedde hij aanzienlijke
sommen aan Wilde's levensonderhoud.’
Wintermans wil Douglas rehabiliteren door aandacht te besteden aan zijn poëzie.
Gerrit Komrij schrijft in zijn voorwoord tot Wintermans' boek: ‘Is iemand die één
goed, één werkelijk goed gedicht schrijft - zo luidt de vraag - alleen al daardoor
gered? Dan zou Alfred Douglas zich in de volstrek te veiligheidszone bevinden. Van
hem is het grandioze The Dead Poet. Het behoort zonder meer tot de grootste
gedichten aller tijden. Het heeft alleen weer de pech dat het over Oscar Wilde gaat.’
Verder schrijft Komrij over Wintermans' boek: ‘Het is een boek waarin - en dat is
het belangrijkste - de rechtvaardiging van dit leven, de poëzie, aan bod komt.’
Wintermans schrijft zelf: ‘Wat volgt is een apologia voor een dichter van formaat,
een uiterst consciëntieus woordkunstenaar wiens literaire prestaties jammer genoeg
zijn overschaduwd door zijn betrokkenheid bij het meest geruchtmakende
society-schandaal van het fin-de-siècle: het proces van Oscar Wilde.’ Wintermans
wekt dus de verwachting dat hij in zijn boek uitgebreid zal ingaan op Douglas' poëzie
en dichterschap. Niets is minder waar. Het boek is vrijwel geheel gewijd aan de
nasleep van Douglas' avontuur met Oscar Wilde en alle processen (het boek heeft
niet voor niets als ondertitel De boezemvriend van Oscar Wilde). Slechts heel af en
toe wordt een gedicht van Douglas aangehaald, bijvoorbeeld in de passage waarin
Wilde tijdens het proces de regel ‘I am the Love that dare not speak its name’ uit
Douglas' gedicht ‘Two Loves’ moet uitleggen. Pas in het laatste hoofdstuk, dat slechts
tweeënhalve bladzijde beslaat, gaat Wintermans in op de vorm van Douglas' poëzie.
Daarna geeft hij een bloemlezing uit zijn poëzie. Die selectie wordt nergens
verantwoord en dus rijzen vragen als: waar komen die gedichten uit? Welke versie
is hier geciteerd? Zijn er varianten? Zijn er handschriften? Waarom deze selectie?
Welke invloed heeft Douglas' poëzie gehad? Geen enkele vraag wordt gesteld, laat
staan beantwoord. De meest verbazingwekkende passage uit dit hoofdstukje is wel
de volgende: ‘Bosie's verzen, wier muzikaliteit natuurlijk pas volledig tot haar recht
komt als ze hardop worden gelezen, behoeven geen uitgebreide exegese. Ze zijn niet
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hermetisch, waarmee niet is gezegd dat het hen aan diepzin ontbreekt.’ Hoe komt
Wintermans erbij dat deze verzen geen exegese behoeven? Douglas' gedichten
bevatten tal van raadselachtige zinnen en woorden. Bijvoorbeeld: ‘Ah, woe to us
who look for asphodel / Where asphodel is not’ in ‘Stones for bread’. (p. 237) Niet
iedere hedendaagse lezer zal de betekenis en de symboliek van ‘asphodel’ kennen.
Het is een lelie-achtige bloem die bij de Grieken aan de doden gewijd was. Volgens
Homerus wandelden de schimmen van overleden helden in de onderwereld in een
veld met asfodellen beplant. Ook in Boutens' poëzie komt dit beeld voor: ‘Langs 't
onafzienbare gazon / Van asfodel’. Waarom wordt geen enkele poging gedaan om
Douglas' poëzie te interpreteren en te contextualiseren in het licht van de tijd waarin
de gedichten geschreven werden? Ik vind
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dat Wintermans zijn doel zeker niet bereikt heeft door louter een aantal verzen van
Douglas te bloemlezen. Dat lijkt me al te gemakkelijk.
Het is jammer dat Wintermans maar weinig aandacht besteedt aan de contemporaine
Nederlandse receptie van Douglas' poëzie, omdat zo een aardig beeld van de
waardering voor Douglas als dichter geschetst zou kunnen worden. Af en toe citeert
Wintermans iets uit Nederlandse kranten. Hij noemt het essay van P.N. van Eyck en
P.C. Boutens' uitgave van Douglas' Poems (1908) wel, maar gaat er nauwelijks op
in. Over Boutens' uitgave van de Poems had toch wel wat meer geschreven kunnen
worden dan één alinea. Mooi is de aanhaling van Douglas' brief aan Boutens, zoals
destijds al geciteerd door Johan Polak in zijn lezenswaardige boekje Oscar Wilde in
Nederland. Een flard verlaat fin de siècle uit 1988 (overigens wordt deze titel door
Wintermans fout weergegeven in zijn bibliografie als Een verlaat flard fin de siècle;
daarmee heeft hij Polak, die hij bedankt in het voorwoord, zeker geen dienst bewezen).
Maar de andere secundaire literatuur over Boutens en Douglas wordt niet genoemd.
Karel de Clerck schreef er al in 1956 een artikel over in De Vlaamse Gids, en twee
jaar geleden verscheen een artikel over Boutens, Oscar Wilde, Robert Ross en Alfred
Douglas in De Parelduiker van mijn hand. Evenmin vermeldt Wintermans dat Boutens
een meesterlijke vertaling maakte van Douglas' sonnet ‘The dead poet’. Ik zie het
als een gemiste kans dat de Douglas-receptie in Nederland in dit boek niet ruimer
beschreven is. Wellicht zijn er meer Nederlandse vertalingen gemaakt van Douglas'
poëzie. Wintermans had bijvoorbeeld ook kunnen wijzen op de recensie van Edward
B. Koster in Groot Nederland (1910) van Douglas' bundel Sonnets (1909). Koster
rekent deze sonnetten (met T.W.H. Crosland) ‘tot de mooiste [...], die in het Engelsch
geschreven zijn’. Hij spreekt van ‘de hooge gaven van dezen dichter’. Er zijn
ongetwijfeld meer besprekingen verschenen van Douglas' poëzie.
Tot slot een kanttekening bij Wintermans' stijl. Wintermans doorspekt zijn betoog
voortdurend met wollige en niet ter zake doende zinswendingen. Hij richt zich af en
toe in terzijdes tot de lezer als ware hij een negentiende-eeuwse verteller van een
historische roman. Dit procédé kan irritatie opwekken bij de lezer, zoals in de
volgende passage over een foto van de redactie van het tijdschriftje The Pentagram:
‘Zoals de meeste Victorianen die poseerden voor de camera, blikken ze zelfbewust
en vrij ernstig. Ik houd van die plaatjes.’ (mijn cursivering, MG). Ook worden
bepaalde formuleringen letterlijk herhaald, zoals: ‘Dames werd de toegang ontzegd:
zij werden te fijnbesnaard geacht een dergelijk proces bij te wonen.’ (zie p. 35 en
106) Dergelijke herhalingen zijn hinderlijk in een biografie waarvan de hoofdtekst
niet meer dan 144 pagina's beslaat.
De uiteindelijke verklaring voor het negatieve beeld van Douglas is volgens
Wintermans afgunst. Hij schrijft in een passage die meer over hemzelf zegt dan over
de verguizers van Douglas: ‘Afgunst! Men kan zich niet onttrekken aan de indruk
dat het venijn dat in de loop der jaren over Bosie is uitgestort, ten dele voortkomt uit
al dan niet bewuste jaloezie. Want ja, de meesten van ons zijn niet echt mooi. De
meesten van ons zijn niet van adel. De meesten van ons zijn niet zó charmant dat het
ons lukt charmante figuren als Wilde te charmeren - als we ze al tegen het lijf lopen.
En dichten kunnen we ook al niet - althans niet zo knap dat we lof oogsten van
meesters als Stéphane Mallarmé. Douglas was bijzonder bevoorrecht. Dat stak, en
dat steekt.’ (p. 141) Wintermans' verklaring komt nogal gratuit over, het staat vrijwel
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los aan het einde van het - rommelige - voorlaatste hoofdstuk waarin hij aandacht
besteedt aan het negatieve beeld van Douglas.
Is er dan helemaal niets positiefs te vertellen over dit boek? Natuurlijk wel. Het
boek is prachtig vormgegeven. Vooral het paarse leeslint is bijzonder fraai! Er staan
mooie foto's en afbeeldingen in, alhoewel het er weinig zijn en er geen onbekende
bij zitten. Het is een loffelijk streven van Wintermans om een boek te schrijven over
Douglas, een intrigerende figuur uit het fin de siècle van de negentiende eeuw. Een
aantal gedichten van Douglas is nu voor een groter publiek beschikbaar geworden.
Het is handig dat de literatuur van en over Douglas bij elkaar staat, alhoewel het
overzicht niet volledig is. Uiteraard is het laatste woord over Douglas met dit boek
niet geschreven. Zoals gezegd verdient de doorwerking van Douglas
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in de Nederlandse (en andere) literatuur nadere uitwerking. En vooral zou er ook
meer aandacht besteed moeten worden aan de teksten zelf. Want ik ben ervan
overtuigd dat Douglas' gedichten wel degelijk ‘exegese’ behoeven. De meerduidige
betekenissen van Douglas poëzie bevinden zich nog steeds ‘under a cloak of black
ambiguous words’, om met de dichter zelf te spreken.
Marco Goud

Nop Maas, Kleine Bolsjewieken. De kleuterjaren van Karel en Gerard
(van het) Reve.
Amsterdam/Antwerpen (Uitgeverij L.J. Veen) 1999. 96 blz. f 26,90

De bolsjewistische kleuterjaren van twee P.C. hooftprijswinnaars
Was Karel van het Reve vooral een sceptische analyticus, die valse pretenties
genadeloos doorprikte, zijn nog levende broer kent, bij alle nuchterheid die ook hem
eigen is, de hang naar het mateloze en bizarre. Wat hen verbond, was hun neiging
tot choqueren, hun grote stilistische begaafdheid en een diepe afkeer van het
communisme, de wereldbeschouwing van hun jeugd.
Gerard (van het) Reve heeft eens beweerd dat hij zijn eigenlijke kunstenaarschap
van zijn moeder heeft geërfd, maar zijn verbale vermogen van zijn vader. Dat deze
vader, G.J.M. van het Reve, zeer vaardig was met de pen, wordt duidelijk in Kleine
Bolsjewieken. De kleuterjaren van Karel en Gerard (van het) Reve, een vermeerderde
herdruk van het boekje dat in een onofficiële uitgave in 1999 verscheen. De schrijver
is Nop Maas, bekend als de bezorger van Gerard Reves Verzameld werk en editeur
van diverse brievenbundels van dezelfde auteur.
G.J.M. van het Reve was tussen 1918 en 1930 als journalist werkzaam bij De
Tribune, het dagblad van de Nederlandse communistische partij. Het waren de jaren
waarin zijn twee zoons werden geboren - Karel in 1921 en Gerard in 1923 - en
opgroeiden. Tot hij in 1930 werd weggezuiverd uit de CPH, en bijgevolg uit De
Tribune, stelde hij, met enkele onderbrekingen, voor de krant van zaterdag een
kinderpagina samen. Onder het pseudoniem Oom Jaap vertelt hij zijn jonge lezers
over zijn gezin, bestaande uit zijn vrouw en de zoons Jaap (Karel) en Jantje (Gerard).
Zijn vrouw heet Tante Nel, maar niet zij is de vermoedelijke schrijfster van de versjes
die wekelijks in ‘Het Kinderhoekje’ verschenen, doch een zekere M. Stam-Ponsen.
Uit het boekje van Maas valt niet op te maken wie dit is geweest.
Vanzelfsprekend doet de ideologie van De Tribune zich ook gelden op de
kinderpagina. Het vers waarin een arm en ziekelijk kind Sinterklaas om brood vraagt,
eindigt aldus: ‘Jantje hoeft niets meer te hebben... / Die is dood, hij was niet sterk...
/ Maar voor vader, Sinterklaasje... / Geeft hem toch gauw weer werk!’ (p. 20) En als
kleine Jaap en zijn vader gezamenlijk een vlieger oplaten, is het een rood exemplaar,
getooid met hamer en sikkel. Dezelfde symbolen sieren de vlieger die wordt
beschreven in De laatste jaren van mijn grootvader: ‘Hij was bijna even hoog als
ikzelf en met wit linnen bekleed. Om onze revolutionaire gezindheid te doen blijken,
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was van rode zijde op het midden het sikkel-en-hamerembleem aangebracht’ (Gerard
Reve, Verzameld werk, deel 1, p. 10-11).
Oom Jaap vertelt veel over de lotgevallen van zijn kinderen en de grappige
uitspraken die zij doen. Zo wil kleine Jaap de meeuwen in het water met een handdoek
droogwrijven en stoot hij bij de imitatie van een blinde met een
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geleidehond zijn hoofd tegen de tafelrand.
Op 22 december 1923 is de geboorte van Jantje (net als Gerard Kornelis geboren
op 14 december van dat jaar) groot nieuws op de kinderpagina. Allengs gaat ook hij
een grotere rol spelen in dit deel van De Tribune. Hij is erbij als het gezin een bezoek
brengt aan een Sowjetschip, dat in Zaandam ligt en verklaart de radio, die zijn ouders
hebben aangeschaft, niet leuk te vinden, omdat het apparaat rare geluiden maakt:
‘jullie plagen hem want hij heeft buikpijn!’ (p. 89)
Een ingrijpende gebeurtenis in het jonge gezin is de arrestatie in 1924 van vader
Van het Reve en een partijgenoot, nadat zij stakende Twentse textielarbeiders hebben
toegesproken. Na maar liefst drie weken preventieve hechtenis komt Oom Jaap vrij,
in afwachting van een rechtszaak. Daarin wordt hij veroordeeld tot twee maanden
gevangenisstraf, die hij uitzit in Zutphen. Tijdens zijn afwezigheid wordt hij op de
kinderpagina vervangen door zijn vrouw, die stilistisch een goede indruk achterlaat.
Zij roept de kinderen op Oom Jaap brieven te schrijven. Groot is de vreugde, als hij
thuiskomt.
Het aardige van Kleine Bolsjewieken, waarin Nop Maas royaal citeert uit de
geschriften van Oom Jaap en Tante Nel, is het beeld dat eruit oprijst van een jong
gezin, bezield door de idealen van het communisme. Een gezin met een ouderpaar
dat zich niet uit het veld laat slaan door de moeilijkheden die het ondervindt. De
vader en moeder lijken ouders die hun zoons alle aandacht geven die nodig is. Of
dit werkelijk zo is geweest, valt natuurlijk niet te achterhalen. Aangenomen mag
worden dat Oom Jaap, terwille van zijn wekelijkse bijdrage aan de kinderpagina, de
werkelijkheid wel eens naar zijn hand heeft gezet. De twee broers hebben hierover
achteraf geen uitsluitsel gegeven. Het is bekend dat Karel van het Reve plezierige
herinneringen bewaarde aan zijn jeugd in Betondorp, de toen nog nieuwe
Amsterdamse wijk, waar het gezin was gevestigd, terwijl Gerard zich daar naar eigen
zeggen uiterst ongelukkig voelde.
Wat is, tenslotte, de betekenis van Kleine Bolsjewieken voor de neerlandistiek,
meer in het bijzonder de studie van het werk van de gebroeders Van het Reve? Die
betekenis is gering. Hier en daar legt Maas verband met dit werk, bijvoorbeeld als
hij de radio, die in het gezin Van het Reve zijn intrede doet, kwalificeert als ‘de
wondermachine die later in De avonden nog zo'n prominente rol zou spelen’ (p. 88).
Veel meer is er niet. Het boekje van Maas documenteert een deel van de
bolsjewistische kleuterjaren van de twee beroemdste literaire broers van Nederland,
beiden winnaar van de P.C. Hooftprijs. Maar over hun werk, waar het toch allemaal
om begonnen is, zegt het nauwelijks iets. Dit is, bij alle waardering die men voor het
sympathieke boekje van Maas kan hebben, een beperking die niet onvermeld mag
blijven.
G.FH. Raat

W.L. Idema, De onthoofde feministe. Amsterdam/Antwerpen (Atlas) 1999.
542 blz. f 79,90.
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Verzen geschreven met poeder op een pioen blad
De Leidse hoogleraar Chinese taalen letterkunde W.L. Idema maakte voor De
onthoofde feministe een bloemrijke selectie uit poëzie en proza van vrouwen
gedurende het Chinese keizerrijk (221 v. Chr. tot 1911) en hij vulde deze anthologie
aan met de - vaak bizarre -levensverhalen van de schrijfsters. Idema heeft een goede
keuze gedaan door niet alleen de pennenvruchten maar ook de (auto)biografieën van
de schrijfsters op te nemen. De levensverhalen geven de gedichten meer diepte en
zijn zeer goed leesbaar. Het is ook prettig dat hij waar nodig verschillende versies
van levensverhalen tegen elkaar afweegt, om zo tot een zorgvuldige conclusie over
het waarheidsgehalte van de verhalen te komen.
In de inleiding van De onthoofde feministe vertelt Idema dat de omvang van het
bewaarde werk van vrouwen tot de twintigste eeuw zeer klein is geweest in
vergelijking tot de omvang van de overgeleverde literatuur in zijn geheel. De
omstandigheden waaronder deze literatuur tot stand kwam waren dan ook deplorabel.
Meisjes kregen over het algemeen geen les in lezen en schrijven: het adagium
‘domheid is in vrouwen een deugd’ begeleidde hun opvoeding. Ze leerden dat ze
hun echtgenoot altijd moesten gehoorzamen en dat ze zich stil,
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onopvallend en lijdzaam moesten gedragen. Daarnaast zorgden de fatsoensregels
ervoor dat de enkele geletterde vrouwen die er waren, zich volgens de algemene
opinie verlaagden tot publieke vrouw wanneer zij hun gevoelens in een gedicht
openbaarden. Tegen deze achtergrond krijgen anekdotes over vrouwen die hun
gedichten met poeder op pioenbladen schreven om te voorkomen dat meer dan één
persoon ze zou lezen, ineens een realistische glans.
Vanaf het begin van de twintigste eeuw groeit het aandeel van vrouwen in de
literatuur en in de jaren tachtig benadert het dat van hun mannelijke collega's. Het
aanbod van werk door twintigsteeeuwse vrouwen ten opzichte van dat uit eerdere
perioden is dus buitenproportioneel groot. Daarom heeft Idema ervoor gekozen zijn
boek te laten eindigen aan het eind van de negentiende eeuw. De anthologie vangt
aan bij de stichting van het Chinese keizerrijk in 221 v. Chr., omdat er vóór die tijd
geen literair werk van vrouwen bekend is.
Een groot deel van de poëzie tot de zeventiende eeuw die in De onthoofde feministe
wordt besproken, zijn liefdesgedichten. Ze lopen uiteen van de klachten van eenzame
vrouwen die opgesloten in hun huis op hun echtgenoot wachten, tot de smeekbede
van haremdames aan de keizer om hun vertrek eens te bezoeken. Dat resulteert in
veel weemoed, maar ook in gevoelvol gebruik van traditionele Chinese metaforiek.
Idema merkt hierbij op dat het feit dat juist deze poëzie nog bekend is, te maken kan
hebben met het beeld dat mannen van dichtende vrouwen hadden. Alle
vrouwenliteratuur die is overgeleverd is immers uitgegeven en bewaard door mannen.
Typerend voor de poëzie van deze periode zijn ook de beschrijvingen van de natuur
die zich in de nabije omgeving van de dichteres bevindt. Een waterbel symboliseert
de vergankelijkheid, ronddwarrelende peppelpluisjes drukken het verlangen naar
vrijheid uit, en ledigheid wordt beschreven aan de hand van eenzame wandelingen
door de hof: ‘Stil leunend op de balustrade heb ik niets te doen / En tel de schaduwen
der zwaluwen tussen de bloemen.’
Vanaf de zeventiende eeuw begonnen schrijfsters hun kunst ook te wijden aan de
positie van vrouwen in de Chinese samenleving. Dat gebeurt in de vorm van
klaagzangen over het harde werk, het gebrek aan bewegingsvrijheid en de slechte
echtgenoot, maar ook in dikke boeken over schitterende carrières van vrouwen die
zich als mannen hebben verkleed. Chen Duansheng (tweede helft van de achttiende
eeuw) laat in het ingewikkelde plot van haar ‘Karmische banden’ na wedergeboorte
de heldin in mannenkleren en onder een schuilnaam opklimmen tot president van
het Ministerie van Oorlog. Over deze schrijfster werd verteld dat zij zelf als man
verkleed voor de keizerlijke examens slaagde en kanselier werd.
Zoals Idema terecht opmerkt zijn deze verhalen niet feministisch te noemen in de
zin dat zij geschreven werden om de positie van de vrouw aan te kaarten, maar
getuigen zij wel van onvrede en het besef dat vrouwen dezelfde kwaliteiten in huis
hadden als mannen. Echt feministische werken werden pas vanaf de jaren rond 1900
geschreven.
Een groot deel van de gedichten in De onthoofde feministe is overigens niet onder
een van de noemers ‘liefde’, ‘natuursymboliek’ of ‘proto-feminisme’ te scharen. Zo
heeft Idema werk opgenomen van de geleerde historica Ban Zhao (1e eeuw), van Su
Hui, die het beroemdste palindroom uit de Chinese traditionele letterkunde schreef
(4e eeuw), van Shangguan Wan'er, die als ‘ghostwriter’ van de almachtige keizerin
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Wu fungeerde (7e eeuw), van nonnen, zwaardvechtsters, haremdames, boerinnen
met een eigen vrouwentaal, en de ‘onthoofde feministe’ Qiu Jin (1875-1907).
Qiu Jin was een nationaliste en feministe die als man probeerde te leven om zo
een bijdrage te kunnen leveren aan de strijd tegen het westers imperialisme en het
Mantsjoe-regime. Ze kwam uit een familie van magistraten en kreeg een goede
opvoeding waarbij ze zelfs paardrijden en zwaardvechten leerde. Ze leefde in een
tijd waarin Chinese intellectuelen die zich in het westen verdiepten de relatieve
achterstand van China aan de orde stelden.
Het verlies van Taiwan aan het traditioneel geminachte Japan in 1895 versterkte
het besef van teloorgang, en het sociaal-darwinisme verspreidde de angst dat als het
Chinese ras zich niet zou vernieuwen, dit het onderspit zou delven in de concurrentie
met het blanke ras. In deze context werd kritiek geleverd op het slechte onderwijs
voor vrouwen en het
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voeten binden omdat zij op die manier nooit krachtige zonen zouden kunnen
voortbrengen. Ook bij Qui Jin kwam haar feminisme voort uit nationalisme: zij wilde
strijden voor haar volk en werd daarbij belemmerd door haar sekse. Zij schreef kort
na 1900 in het gedicht ‘Rood de gehele rivier’: ‘[...] Wat bitter leed dat men me met
geweld wou vormen tot een dame - Alsof ik dat begeerde! / Mijn lichaam mag zich
dan / Niet onder mannen scharen, / Mijn moed is echter wel / Veel groter dan van
mannen: / Per saldo heeft mijn leven lang mijn bloed / Omwille van de mens gekookt!
[...]’
Haar feminisme kristalliseerde echter al snel uit tot een onafhankelijk
actieprogramma, zo blijkt uit een redevoering uit 1904, dat een systematische
uiteenzetting is van de ellende waar vrouwen onder te lijden hadden. In deze lezing,
getiteld Aan mijn tweehonderd miljoen vrouwelijke landgenoten in China, beklaagt
Qiu Jin zich over de minachting die meisjes vanaf hun geboorte ten deel valt, het
voeten binden, het gebrek aan onderwijs, het uithuwelijken, het inwonen bij de familie
van de bruidegom, de lange rouwperiode bij het sterven van de echtgenoot, de
beledigende ideeën over de rol van de vrouw van de confucianisten, en ten slotte de
angst van vrouwen om hiertegen in verzet te komen. Naar Qiu Jin, die als resultaat
van haar deelname aan een opstand tegen het Mantsjoe-regime door de autoriteiten
in 1907 ter dood veroordeeld werd, heeft Idema zijn bloemlezing genoemd. Hij geeft
echter niet aan waarom hij dat deed. Dat is jammer, want het had misschien inzicht
kunnen geven in zijn mening over feminisme en feministische literatuurstudie, die
nu vaag blijft.
Aan de ene kant geeft Idema blijk van feministische opvattingen, bijvoorbeeld
naar aanleiding van een gedicht van Yu Xuanji. Deze negende-eeuwse dichteres
scheef over de aanblik van de lijst van pas geslaagden voor het keizerlijk examen:
‘Uit woede dat een gazen rok mijn verzen moet verhullen / Ben ik vergeefs vol
afgunst op de namen van de lijst!’ en Idema becommentarieert ‘Geen wonder dat
Yu Xuanji werd verteerd door machteloze woede. Aan mannen bracht, bij succes in
de examens, literaire begaafdheid roem en rijkdom. Een vrouw die erkenning zocht
voor dezelfde gaven, was niet alleen bij voorbaat uitgesloten van deelname aan de
examens, maar stempelde zichzelf door de blote wens tot deelname aan het openbare
leven al bij voorbaat tot een publieke vrouw.’
Aan de andere kant heeft Idema het gevoel dat hij zich van feministische
literatuurkritiek moet distantiëren. Dat blijkt bijvoorbeeld uit een opmerking als:
‘Xue Tao's gedichten zijn ongetwijfeld kundig en knap, en voegen zich meestal zo
perfect naar de conventie van haar tijd dat slechts een feministische kritiek in staat
zal zijn door deconstructie tot grote originaliteit te concluderen.’ Blijkbaar vindt hij
dat feministische interpretatoren de dichteressen woorden in de mond leggen. Ik
denk dat in deze tweeslachtigheid ten opzichte van feministische literatuurkritiek de
bron moet worden gezocht voor het enige mankement van De onthoofde feministe:
de afwezigheid van een verantwoording voor het samenstellen van de bloemlezing.
Ik hoop niet dat we uit deze lacune moeten opmaken dat Idema vindt dat de literatuur
van vrouwen intrinsiek anders is dan die van mannen, en dat het daarom evident is
waarom hij deze anthologie samenstelde. Ik denk dat hij er goed aan zou doen zijn
standpunt over dit onderwerp nader toe te lichten. Het zou de interpretatie van de
gedichten eenduidiger en de bundel als geheel minder vrijblijvend maken.
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redactioneel
Ik tracht op poëtische wijze
dat wil zeggen
eenvouds verlichte waters
de ruimte van het volledig leven
tot uitdrukking te brengen

Deze woorden zijn van Lucebert, keizer der Experimentelen, die ondanks het feit
dat hij de institutie Kunst wilde aanvallen, toch nog het beeld van de dichter in zijn
ivoren toren instandhield. De eenzame poëet die hoog boven het gepeupel uittorent,
is niet meer van deze tijd. De dichter is van zijn voetstuk gevallen, hij beweegt zich
tegenwoordig in het banale leven van alledag. De gespencerde antihelden van
Gummbah, de zelfuitgeroepen profeten van Tachtig die minder goddelijk blijken
dan ze zich voordeden, de dithyrambisch doorgedraaide Nietzsche, Derek Walcott
die zijn buik vol heeft van de metaforen waarvan hij zich bedient, zo mooi blijkt het
hele dichterlijke bestaan niet te zijn...
En als dan ook nog Bob Dylan de Nobelprijs voor literatuur moet winnen, waar
zijn we dan helemaal mee bezig? Vooys vindt dat we dan goed bezig zijn, vandaar
dat we u in dit nummer van hoog naar laag, van links naar rechts, van jong naar oud
sturen. U zult zien: naast alle verwarring in het huidige literaire leven - de
genrevervagingen, de dichters op de straat, de alles-kan-alles-mag-mentaliteit -, is
er heus nog wel iets over van de oude Literatuur, van vaste waarden die
onverwoestbaar lijken.
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De literatuur volgens Gummbah
Over de representatie van het dichterschap
‘De dichter’ is een type dat vaak opduikt in de cartoons van Gummbah.
Het is een beklagenswaardige figuur: hij is lelijk, weet niet waarover
hij dichten moet, ontbeert wereldse erkenning en leeft onder het
bewind van een forse kenau, zijn vrouw. Een karikatuur? Zeker, maar
zoals alle goede karikaturisten legt ook Gummbah in zijn literaire
tekeningen de vinger op de verborgen clichés van het dichterschap.
Thomas Vaessens
De vijf hieronder afgebeelde hoofden behoren toe aan figuren in de tekeningen van
de Tilburgse absurdist Gummbah. Enkele overeenkomsten springen in het oog: ze
zijn allemaal kalend, er zit een stropdas aan vast die vaak onder een trui of een spencer
gedragen wordt en in de meestal weinig vrolijke mond hangt over het algemeen een
pijp of sigaret. Wat aan de heren niet onmiddellijk valt af te zien, geïsoleerd uit hun
context als ze zijn, is dat ze allemaal dichter zijn.

Over de representatie van ‘de dichter’ in onze cultuur zou een interessante studie
geschreven kunnen worden. De mythologie van het dichterschap, zo zou de titel van
dat boek kunnen luiden. Er zouden vragen in beantwoord worden als: welke rol en
positie werd in de loop van de eeuwen aan het dichterstype toebedacht? Hoe werd
de poëet voorgesteld in literatuur, films, liedteksten, schilderijen en tekeningen?
Welk zelfbeeld hebben de dichters daar tegenover gezet? Hoe speelden zij in op de
verwachtingen en vooroordelen van hun tijdgenoten?
Het zou me niets verbazen wanneer een van de resultaten van een dergelijk
onderzoek
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zou zijn dat de corporate identity van het dichtersgilde sinds de romantiek in grote
lijnen onveranderd is gebleven. Hoe welsprekend de literatuurgeschiedschrijvers ons
ook het verhaal van de elkaar in snel tempo opvolgende normdoorbrekingen vertellen,
de voor iedereen herkenbare standaardtypologie van de dichter is in de afgelopen
twee eeuwen niet zo gek veel veranderd.
Het gaat in zo'n standaardtypologie uiteraard in de eerste plaats om
oppervlakkigheden. Zet Jean Pierre Rawie, Jozias van Aartsen en Foppe de Haan
naast elkaar, vraag een Amerikaan of een Zweed wie van de drie de echte dichter is
en geheid dat hij Rawie er feilloos uithaalt. Zijn driedelig kostuum (in nét een andere
kleur dan op kantoor betamelijk is), zijn excentrieke knevel, de ironisch-superieure
oogopslag, de wallen onder zijn ogen - het zijn allemaal kenmerken die hem op een
of andere manier veel poëtischer maken dan de andere twee kandidaten. En met een
beetje geluk stinkt hij ook nog naar de drank. Deze uiterlijkheden van het dichterschap
zijn krachtige culturele handelsmerken gebleken. In de ogen van de paar ‘werkelijke’
liefhebbers die de bundels die nu verschijnen ook werkelijk lézen, verwerf je er geen
status mee, maar wie als dichter ook nog eens op televisie wil verschijnen, en wie
wel eens een tweede druk van zijn bundel in handen wil hebben, doet er goed aan
het gebruik van deze middelen serieus te overwegen.
Het zijn natuurlijk niet alleen zulke uiterlijkheden die het image van de poëzie
bepalen, maar ook op een wat dieper liggend niveau is dat beeld betrekkelijk
eenvormig. Wie bijvoorbeeld gaat kijken naar de maatschappelijke positie die in de
afgelopen twee eeuwen aan de dichter is toegekend, zal ook daar poëtische clichés
aantreffen. Niemand kan bijvoorbeeld ontkennen dat de dichter in onze cultuur een
buitenstaander heet te zijn, een homo singularis. De een zal de dichter om zijn
excentrische positie een deerniswekkende loser vinden en schamperend spreken van
achterhaalde zolderkamertjesromantiek, de ander zal het buitenstaanderschap juist
als een kwaliteit zien, als een noodzakelijke voorwaarde voor poëtische integriteit
en/of ‘negativiteit’. Maar laat de beoordeling ervan uiteenlopend zijn, vaststaat dat
een zekere apartheid links en rechts tot de kenmerken van de dichter gerekend wordt.

Romantische clichés
Ik heb er wel eens over gefantaseerd om alvast het laatste hoofdstuk van dat boek
getiteld De mythologie van het dichterschap te schrijven. Op zoek naar de
dichtersmythologie van onze tijd verzamelde ik gedurende anderhalf jaar allerlei
documenten en knipsels die mij op een of andere manier iets zeiden over de manier
waarop er op dit moment tegen dat merkwaardige genre en zijn beoefenaren wordt
aangekeken. Leerboeken poëzie van schrijversvakscholen, ministeriële notities over
het leesbevorderingsbeleid, juryrapporten van literaire prijzen, interviews met dichters
en lezers, krantenknipsels, flapteksten, acceptance speeches van prijswinnende
dichters, examenvragen Nederlands van middelbare scholen
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aankondigingen van literaire televisieprogramma's, commentaren op de mogelijke
Nobelprijsvoordracht van Bob Dylan... Met een wat lelijk woord zou je kunnen
zeggen dat dit allemaal ‘parapoëtische’ teksten zijn.
Hoewel er in de evaluatie van de huidige stand van zaken in de poëzie grote
verschillen zijn (zo is het genre voor de een op sterven na dood, terwijl de ander juist
een enorme bloei ziet), gaf mijn parapoëtische verzameling kopieën en knipsels op
den duur toch wel een beeld: er is onmiskenbaar een aantal opvattingen dat in zeer
brede lagen van de bevolking wordt gedeeld. Je kunt het beeld zo uittekenen:
burgerlijke vooroordelen over het dichterschap zijn op romantische leest geschoeid.1
De dichter is een excentriekeling die het mooi zeggen kan en daardoor aan diepere
waarheden raakt. Die weet dat de mooiste meisjes altijd aan de overkant van de gracht
lopen. Op tochtige zolderkamers vecht hij met het witte vel papier enzovoort
enzoverder.
Maar hoe leg je nu precies de vinger op die klaarblijkelijk cultureel diepgewortelde
vooroordelen en opvattingen? Wanneer ik blader door mijn mappen met kopieën en
knipsels, valt mij op dat er nogal wat documenten in zitten die ik vooral geestig vind.
Als ik de ernstige gedachte aan het hoofdstuk uit De mythologie van het dichterschap
loslaat, dan is mijn archief opeens een verzameling komieke documenten. Het wemelt
in de stukken van de meest oubollige clichés en naïeve platitudes. De publieke
dichtersmythe is van een belegen romantiek die, voor wie zich er tenminste niet aan
ergert, om je te bescheuren is.
Zo heb ik hier de brochure ‘Dichter bij werk’, waarin verslag wordt gedaan van
een ‘haalbaarheidsonderzoek’ naar de vraag of het mogelijk is bedrijven te interesseren
voor het fenomeen ‘huispoëet’. Voor wie wil weten wat voor ‘de buitenwereld’
poëzie is, is het heel leerzaam, dit boekje. Het beschrijft allerlei mogelijke initiatieven
die ertoe moeten leiden dat de mensen ‘op de werkvloer’ in aanraking komen met...
ja met wat eigenlijk? Op pagina vijf lees ik dat ‘mensen die nooit gedichten lezen’
de kans moeten krijgen ‘om kennis te maken met een dichter’. Het staat er echt.
Gedichten? Ach wat, laat die mensen een dichter zien! Kan die meteen een zakcentje
verdienen, zegt de brochure, en ‘dat is anders dan het oude stoffige beeld van
gedichten analyseren in de schoolklas!’ Enfin, hier gaat het me allemaal nog niet
eens om. Het was mij te doen om de doelstelling van het ‘Dichter bij werk’-project,
en die staat ergens als volgt verwoord: ‘Voor mensen in een bedrijf kan poëzie een
verruimende blik creëren op het eigen werk, op het eigen bedrijf’ en, nu komt het,
‘op het eigen mens-zijn’. Dit is nu zo'n romantische vooronderstelling die je in
parapoëtische teksten vaak tegenkomt. Poëzie verruimt de blik en confronteert ons,
dwars door de doelmatige banaliteit van de alledaagsheid heen, met existentiële
kwesties.
Een ander voorbeeld: een knipseltje uit de Spits. Als dit gratis
treinreizigersmagazine over poëzie gaat schrijven, dan kun je de clichés natuurlijk
mooi op een rijtje zien staan. Op de pagina RTV/Show van 5 september 2000 staat
onder de kop ‘Sir Paul wil gedichten publiceren’ een berichtje over Paul McCartney:
1

Zie hierover bijvoorbeeld ook H.K. Anheier & J. Gerhards, ‘Literary Myths and social
structure’. In: Social forces 69-3, 1991, pp. 810-830 en Dana Gioia, ‘Business and poetry’.
In: R. McDowell (ed) Poetry After Modernism. Ashland OR 1991, p. 101. Ik vatte de
romantische dichtersmythologie eerder samen in ‘Zolderkamers zullen altijd tochtig zijn’.
In: Maatstaf 46 (1998) 3, pp. 38-47.
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‘McCartney begon met dichten nadat zijn beste vriend Ivan Vaughan overleed. “Ik
probeer een dichtbundel te schrijven”, vertelde de ster. “Ik kon namelijk absoluut
geen liedtekst schrijven over een persoon die stervende is. Dus begon ik een gedicht.”’
Wat zegt dit nou over the idea of poetry? In de eerste plaats dat aan dichten een
therapeutische werking wordt toegekend. Maar ook onderschrijft McCartney hier de
veronderstelling dat sommige dingen emotioneel te heftig zijn voor iets eenvoudigs
als een liedje. Nee, als het écht ernst wordt, dan kun je maar beter een gedicht
schrijven.
Het zijn de romantische clichés die mij keer op keer frapperen, bladerend in mijn
parapoëtische archief.2 Dichten als adequate expressie van diepere gevoelens, de
dichter als buitenstaander, de dichter als profeet: Forum is aan het collectief-poëtische
bewustzijn volledig voorbijgegaan, zo lijkt het wel, en op het imago van de poëzie
in 2000 hebben de essays van Ter Braak (of Nijhoff, of Van Ostaijen, of Robert
Anker, of Tonnus Oosterhoff) ogenschijnlijk geen enkele invloed gehad. Om nog
een laatste voorbeeld te noemen: waarom kiezen de

2

Zie over de door en door romantische premissen die ten grondslag liggen aan het Nederlandse
leesbevorderingsbeleid Thomas Vaessens, ‘No time for poetry?
Leesbevordering and the Postmodern Idea of Poetry in The Netherlands’. In: PAANS 2000,
congresbundel van de INCS te Berkeley CA, juni 2000, te verschijnen.
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organisatoren van een dichtwedstrijd voor jongeren in 1999 als titel ‘Doe maar dicht
maar’? Waarschijnlijk omdat zij van mening zijn dat wie dicht zichzelf in de
gelegenheid stelt ongeremd zijn gevoelens en emoties te kunnen uiten. Poëzie is een
‘spontaneous overflow of...’, de ‘allerindividueelste expressie van...’ etcetera.

Gummbahs karikatuur van de literatuur
‘Mijn poëzie creëert een verruimende blik op het mens-zijn’ stond er in de brochure
‘Dichter bij werk’. Zet dit zinnetje in een tekstballonnetje en stel je er een tekening
bij voor van een kalende man met een pijp en het zou een onvervalste Gummbah
kunnen zijn. Ook zou je je bij een tekening van een dikke lelijke Gummbah-moeder,
voorovergebogen over haar willoos ogende, puistige en bebrilde zoon als bijschrift
heel goed het ‘Doe maar, jongen, dicht maar’ van de dichtwedstrijd kunnen
voorstellen. Gummbah heeft een scherp oog (of: oor) voor de clichés die om het
dichterstype heen hangen.
Van de bijna zeshonderd Gummbah-cartoons die ik gezien heb, zijn er 52 die de
literatuur, het schrijven en dichten of het lezen tot onderwerp hebben.3 Doorgaans
wordt de dichter in deze ‘literaire tekeningen’ neergezet als een wat sukkelige figuur
die eigenlijk niet goed weet waarover hij schrijven moet.

Ronduit deerniswekkend is hij in zijn zorgelijke gebrek aan fantasie (in een variant
op de hierboven gereproduceerde tekening zegt de dichter: ‘Mijn hond is dood en ik
leef, daar móet toch een gedicht in zitten’). Gebogen over zijn lege vel papier probeert
hij dat gebrek aan inspiratie te compenseren met een absurde aandacht voor dingen
die er volstrekt niet toe doen. Als Gummbahs dichter al eens ergens een ‘onderwerp’
in ziet, dan is die aanleiding op zijn zachtst gezegd nogal particulier. De truc met de
spiegel is wel een heel doorzichtige maskerade van des dichters (obscene)
navelstaarderij.
Natuurlijk: Gummbah selecteert die aspecten van de literatuur die belachelijk zijn
en die kenmerken van de dichter die hem meelijwekkend maken. Er moet immers
3

De cartoons van Gummbah verschijnen in o.a. Humo, Nieuwe Revu en de Volkskrant. De
verzamelbundels (ik gebruikte, naast losse tekeningen uit de krant, Hoe Eddy in balbezit
kwam 1997, De tijd vliegt slecht 1998 en Het geheim van het verdwenen mysterie 1999)
worden uitgegeven door De Harmonie/Icarus. Met dank aan De Harmonie voor de
toestemming bij dit artikel vijf volledige Gummbah-tekeningen te reproduceren.
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wel gelachen worden. Maar het fascinerende van de literaire cartoons is wat mij
betreft dat ze niet alleen onweerstaanbaar grappig zijn, maar dat ze ook nog eens een
getrouwe afspiegeling geven van het imago van de literatuur. Daar kan mijn
knipselarchief niet tegenop.
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De dichter/schrijver
Hoewel Gummbahs dichters en schrijvers de fantasie prikkelende namen dragen als
Frederik P.M. Vöcht, Ramon Solanas en Weinzaufer, zijn zij wat betreft hun uiterlijk
volstrekt kleurloze figuren. Over de combinatie van stropdas en spencer had ik het
al, en ook de pijp kwam al ter sprake, maar er zijn ook andere tekstuele en picturale
aanwijzingen dat we met wat norse, teleurgestelde burgermannen te maken hebben.
De inrichting van het huis waarin de dichter woont, bijvoorbeeld. De oer-Hollandse
binnenkamer is het decor waarin zich het schrijversbestaan afspeelt, en dat is natuurlijk
allerminst een glamourachtige omgeving. De attributen van de dichter zijn het bureau,
de typemachine (geen pc), de prullenmand, het notitieboekje, de schemer- of
bureaulamp, een kop koffie en soms een glas wijn. Ook hier geldt: het is allemaal
grensverleggend saai, sober en burgerlijk. In niets onderscheidt de literator zich van
de burgerman.

Deze aangepastheid van de auteur staat op gespannen voet met het
buitenstaanderschap dat Gummbah hem toeschrijft. In geen enkele tekening figureert
een dichter of schrijver die werkelijk deel heeft aan het leven buiten de poëzie. Het
zijn volgens Gummbah volstrekt eenzelvige individuen die de literatuur bevolken.
Ze hebben geen idee van wat de wereld zou kunnen bieden behalve de schrijverij.
‘Na drie pagina's had ik al iets van “dit wordt helemaal niks”, maar ja, hou dan nog
maar eens op’ zegt een schrijver als hij, met een enorm boek in zijn hand, geïnterviewd
wordt. Het leven is elders - alle auteurs in Gummbahs cartoons ondervinden het. In
een aantal tekeningen wordt het in dit opzicht schrijnende beeld geschetst van een
pijprokende schrijver die in de verste hoek van de kamer zit terwijl zijn vrouw zich
ver daarvandaan en op de voorgrond met haar bezoek onderhoudt.
Terwijl de wereld zo te zien niet wakker ligt van wat Gummbahs schrijvers
schrijven, hebben deze literatoren zelf een betrekkelijk naïef zelfbeeld. Tekenend is
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de scène die geschetst wordt in een cartoon over een voordragende schrijver. Voor
een zo goed als lege zaal (er zijn maar twee bezoekers op de literaire avond
afgekomen...) reutelt een rokende kaalkop (spencer en stropdas!) een fragment uit
zijn oeverloze roman voor zich uit:
De zon wierp bemoeizuchtig als zij 's middags vaak is haar gouden stralen als
mikado-stokjes, al zijn die meestal van plastic of soms svan hout, door het raam waar
ik naar toe was gelopen en nu met een beschadigd glas whisky voor stond. Ik wou
dat ik wat minder intelligent was, dacht ik weer.
Het probleem is dus niet dat de schrijver niet kan schrijven, het probleem is dat de
schrijver lijdt aan zijn eigen overmatige intelligentie.

Waarom schrijft u?
Als het schrijverschap Gummbahs auteurs geen status of plezier verschaft, waarom
schrijven ze dan? Er loopt in Gummbahs cartoons eigenlijk geen enkele auteur rond
die door iets substantieels gedreven wordt. Een ‘idee’ hebben zijn dichters niet, en
ook naar een mening of standpunt hoef je niet te zoeken. Op z'n positiefst
geformuleerd kun je zeggen dat sommige literatoren in deze tekeningen een obsessie
hebben die hen tot dichten aanzet.
De tekeningen waarin zulks het geval is, karikaturiseren het fenomeen inspiratie.
‘Goedenmiddag meneer’, zo introduceert een Bob de Rooij-achtige brildrager zichzelf
bij iemand die zojuist de deur voor hem opengedaan heeft: ‘het afgelopen jaar heb
ik gewerkt
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aan een gedicht over uw kont dat ik u nu graag wil voorlezen.’ Toegegeven:
lichaamsdelen van de persoon naar wie je begeerte uitgaat kunnen je lang
bezighouden, maar nu het bij Gummbah een dichter overkomt, wordt de inspiratieve
kracht van een dergelijke obsessie volkomen belachelijk gemaakt.
In een andere tekening wordt ook het klassiek-dichterlijke verschijnsel van de
‘roeping’ geïroniseerd, wanneer de dichter zijn interviewer het volgende antwoord
geeft:
Op een dag was er ineens een stem die zei: ‘schrijf een dichtbundel over
de lente, achterlijke idioot dat je daar zit met je rotkop!’
Soms is er niet eens sprake van geïroniseerde inspiratie of roeping. Dan dicht de
dichter gewoon omdat hij zo graag dichter wil zijn. De twee eerdergenoemde cartoons
waarin iemand bijna vertwijfeld roept ‘daar móet toch een gedicht in zitten’ zijn daar
voorbeelden van.
Wat de drijfveren van Gummbahs dichters ook mogen zijn, termen als inspiratie
en (goddelijke) ingeving lijken ongeschikt om ze te beschrijven, hoezeer de dichters
zelf op zulke quasi-verheven zaken ook een beroep doen. Uiteindelijk is een tekst
voor hen iets dat zomaar, als vanzelf ontstaat. In een tekening uit de bundel Hoe
Eddy in balbezit kwam, bijvoorbeeld, wanneer een schrijver, driftig op zijn
schrijfmachine tikkend, opeens doodgemoedereerd vaststelt dat het ‘alweer een
kutroman’ wordt - alsof hij buiten het scheppingsproces staat en alsof hij er niets aan
kan doen.
Heel interessant zijn die tekeningen waarin Gummbah zijn dichters en schrijvers
moeite laat doen de leegte van hun literaire bestaan op te vullen. In de meeste gevallen
doen zij dit door van de literatuur een ritueel te maken. De dichter, bijvoorbeeld, die
aan een vrouw in de deuropening vraagt of zij even tijd voor hem heeft:
Goedenmiddag mevrouw, ik heb een gedicht geschreven over uw
ingewanden dat ik graag, staand op het dressoir, zou willen voorlezen.
Mag ik binnenkomen?
Ook de naakte, pijprokende dichter die achter zijn schrijftafel zit, ritualiseert het
dichten op een absurde manier. Zijn vrouw, die verderop in de kamer aan de thee zit
met een vriendin, licht de aubergine in het achterwerk van haar man toe door te
zeggen:
Na het weergaloze succes van de bundel ‘dertig dichters dichten met een
banaan in hun reet’ moest er natuurlijk een vervolg komen...
De al genoemde Gummbah-auteur Ramon Solonas omkleedt zijn schrijverschap op
een andere manier met de leegte-verhullende poeha van het ritueel. In een tekening
van twee mannen, waarvan de één een beschreven bal koppend hoog houdt en de
ander de volgende ballen in zijn handen houdt, lezen we:
De roman ‘Het vermolmde denken der gezegenden’ van de Spaanse
schrijver Ramon Solonas werd gedrukt op 272 ballen die men, onder
persoonlijk toezicht van de schrijver, al koppende diende te lezen.
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Geestig is in verband met deze ritualisering van de schrijverij ook de tekening waarin
een vrouw haar kleine zoontje vraagt stil te spelen omdat zijn vader, die in dezelfde
kamer zwetend en zwoegend zit te schrijven, nét ‘midden in een moeilijke neukscène’
zit.

Schrijversvrouwen en schrijvende vrouwen
Zoals alle dichters op elkaar lijken, zo hebben ook de schrijversvrouwen van
Gummbah allemaal een vergelijkbaar uiterlijk gekregen. Mooie of slanke vrouwen
zitten er niet tussen
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en lachen behoort niet de mogelijkheden. Erg sympathiek ogen ze geen van allen.
Ook in karakter vertonen de echtgenotes nogal wat overeenkomsten. Ze zijn
teleurgesteld in het (literaire) gehalte en in de status van hun man, ze roepen hun
echtgenoot voortdurend ter verantwoording, ze hebben geen hoge pet van hem op
en ze zijn zo goed als altijd onmiskenbaar de baas in huis.
Als Gummbahs dichters en schrijvers zich al niet bewust zijn van hun eigen
marginale positie in de wereld, dan herinnert hun vrouw ze daar wel aan. Het
benadrukken van het buitenstaanderschap van hun echtgenoot is een van de favoriete
bezigheden van de schrijversvrouw in de tekeningen. Soms gebeurt dat in de vorm
van morele chantage, zoals in het geval van de schrijversvrouw die, met haar huilende
zoontje aan de hand, de studeerkamer van haar man binnenstapt en zegt: ‘ze plagen
Jan-Pieter op school met je verkoopcijfers’. In andere gevallen kiezen de vrouwen
voor milde spot. Zoals de gezellig met haar buurvrouw

keuvelende schrijversvrouw die, terwijl haar man achter in de kamer voortwerkt,
opmerkt dat ze het wel wat vindt hebben, ‘zo'n man die vol overgave het ene kutboek
na het andere schrijft’.
Het verweer van de schrijvende man is over het algemeen weinig indrukwekkend.
Zo verdedigt een dichter zich tegen de heftige schrikreactie van zijn vrouw op een
manuscript met de woorden: ‘ik zei toch: niet op de interpunctie letten!’ Meestal
echter ziet de man lijdzaam toe hoe zijn vrouw hem kritisch de grond in boort. De
gezichtsuitdrukking kan daarbij buitengewoon deerniswekkend worden. Kijk nog
maar eens naar de eerste illustratie bij dit artikel, de vijf schrijvershoofden. Het
tweede hoofd van links behoort toe aan een dichter die er zojuist van langs heeft
gekregen van zijn vrouw.
Het is in het licht van deze vrouwelijke superioriteit in Gummbahs wereld
buitengewoon vreemd dat de literatuur desalniettemin een typische mannenzaak is.
In maar twee van de 52 literatuurtekeningen is de schrijver een vrouw. ‘Ik heb
gesmuld van de kantklospassages!’ zegt een dame met knot tegen een andere dame
met knot. Deze tweede dame is de schrijfster Miep van Santen. Zij signeert haar
boek, zittend achter een tafel waarop een tuttig damestasje het meest opvallende
attribuut is. Niet de meest vriendelijke manier om de vrouwelijke stem in de literatuur
te verbeelden... Dat geldt ook voor de enige andere cartoon waarin een vrouwelijke
auteur optreedt. Een uitgever geeft daarin zijn debutante te kennen dat hij haar als
de nieuwe Gerard Reve wil presenteren: ‘Heeft u geld voor een geslachtsoperatie?’

Dichter en publiek
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Hoezeer de schrijvers die Gummbah in zijn literaire wereld laat rondlopen ook slechte
schrijvers zijn, toch is er de nodige media-aandacht voor hun bezigheden.
In zeven van de 52 literaire tekeningen schetst Gummbah de Adriaan van
Dis-achtige entourage (tafel, stapeltje boeken, microfoons, karafje rood, karafje wit
en twee glazen) van het
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televisie-interview. Ook de kranten besteden aandacht aan de middelmatigen die in
de tekeningen worden geportretteerd. ‘De buurvrouw zegt dat de kranten schrijven
dat je laatste roman wéér geen diepgang heeft’, zegt bijvoorbeeld een jankende
schrijversvrouw tegen haar echtgenoot, ‘en je had het me nog zo beloofd.’
De schrijvers zelf hebben dus niet helemaal ongelijk wanneer ze speculeren op de
reacties van pers en publiek. In één geval strekken deze verwachtingen zich zelfs uit
tot het nageslacht. Een puistige jongen die aan alle uiterlijkheden van Gummbahs
dichter voldoet (spencer en stropdas!), zit achter een tafel en schrijft: ‘Lief dagboek,
ik heb me vandaag maar liefst négentien keer afgetrokken en hoor het nageslacht nu
reeds bewonderend mompelen bij het lezen van deze zin’.
Maar de ijdele speculatie van Gummbahs schrijvers wordt schrijnend wanneer je
bedenkt dat er in de tekeningen nooit eens iets geschreven of gedicht wordt waarop
de wereld zit te wachten. Er is sprake van een fundamentele vervreemding, zelfs van
vijandschap tussen dichter/schrijver en lezer, waaraan factoren als het
buitenstaanderschap van de literator, de navelstaarderige ‘losgeslagenheid’ van de
literatuur en de door Gummbah als koddig voorgestelde ritualisering van de literatuur
nog bijdragen. De lezer heeft zich bij Gummbah van de literatuur afgekeerd. Twee
mannen voor een lege boekenkast, zegt de een tegen de ander: ‘ik wacht nog altijd
op het verschijnen van een aantal echte goeie boeken’.

Exemplarisch voor de verhouding tussen dichter en lezer in Gummbahs literaire
universum is deze dialoog uit Hoe Eddy in balbezit kwam (de tekening kan men zich
er inmiddels bij voorstellen):
- Als u een groot liefhebber van mijn gedichten en een ziekelijk aanbidder
van de persoon er achter belooft te worden, krijgt u van mij deze zak vol
authentieke huidschilfers, nagels en schaamharen
- Oké, op voorwaarde dat u ze stuk voor stuk signeert en belooft nooit
meer één letter op papier te zetten
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- Deal!
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Lezers moeten niets hebben van de gedichten die Gummbahs dichters produceren,
ook al omdat zich achter die teksten voortdurend de (weinig aantrekkelijke) persoon
van de dichter opdringt. De ‘gewone’ lezer voelt zich eerder bedreigd door de dichter
dan dat hij zijn teksten apprecieert, en critici of uitgevers laat het eenvoudigweg
allemaal koud:
Wij zijn een christelijke uitgeverij, meneer Vöcht. Liegen in Flapteksten doen wij
dus niet. U kunt kiezen of delen: of u accepteert de tekst: ‘Frederik PM. Vöcht schreef
met “Het teken van de lamp” alweer een kutroman’, óf u zoekt een andere uitgeverij!
Ook in de cartoon die ik misschien de mooiste vind van alle literaire tekeningen van
Gummbah staat de poëtische desinteresse van lezers centraal. Mismoedig kijkt een
man in kamerjas uit zijn raam naar de ondergaande zon. ‘Als daar maar geen poëzie
van komt’, zie je hem denken.

De ene kutroman na de andere
Het ziet er niet best uit voor de poëzie in Gummbahs wereld. Dichters zijn
beklagenswaardige minkukels zonder inspiratie; hun belangstelling gaat overwegend
uit naar wat zich niet verder dan enkele centimeters van hun kruis bevindt; ze
beschouwen zichzelf als superieur en voelen zich niet begrepen; ze doen van hun
frustraties verslag in boeken die niemand wil lezen en om dit alles heen draait een
al evenmin geïnspireerde publiciteitsmachine, bestuurd door geeuwende interviewers
die de schrijvers vragen stellen als ‘je hoeveelste kutroman wordt dit nou, Piet?’
Toch krijgen we in Gummbahs literaire cartoons indirect een beeld van het profiel
van de schrijver die boeken schrijft die wel in goede aarde vallen. Op de achtergrond
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speelt in deze tekeningen steeds het besef mee van wat ‘succes’ in de literatuur
inhoudt. Gummbah weet welke factoren doorslaggevend zijn in het proces van
canonisering; welke literaire kenmerken het op dit moment goed doen in de
literatuurgeschiedenis. Uiteraard wordt ook dit aspect van de literatuur tot een
karikatuur gemaakt. Wanneer verkoopcijfers ter sprake komen in gesprekken tussen
schrijver en schrijversvrouw, dan blijkt Gummbah zich er bijvoorbeeld van bewust
te zijn dat volgens de clichés van de romantiek economisch en literair succes
omgekeerd evenredig zijn. En als het om poëzie gaat, wordt de dichter verweten dat
zijn werk onvoldoende ‘hermetisch’ is of te toegankelijk.
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‘En dit noem jij ontoegankelijk?!’ blaft een bloemetjesjurk haar dichtende man toe.
Witheet van woede is ze. De arme sukkel in deze tekening zit stevig onder de plak
van zijn vrouw. Ik weet niet waaraan ik het precies meen te zien, maar iets zegt me
dat zij met haar ontoegankelijkheidseis niet haar hart laat spreken maar iets anders.
Zij confronteert haar man niet met een eigen voorkeur, maar met een literair criterium
waarvan ze om een af andere reden denkt dat het belangrijk is. Als je vervolgens het
gezicht van de dichter ziet (het is de kop waaraan ik eerder refereerde: de tweede
van links in de eerste illustratie), weet je dat hij zich aan dat criterium willoos
conformeert.
De tekening zegt een aantal dingen tegelijk. De dichter past zich slapjes aan aan
de eisen die zijn vrouw, met een schuin oog gericht op de literatuurgeschiedenis, aan
hem stelt. Als de bezorgde moeder die haar zoontje op het hart drukt nooit iets
onaangenaams te zeggen tegen de leraar die hem rapportcijfers geven moet, zo denkt
deze schrijversvrouw erop toe te moeten zien dat haar man zichzelf een degelijke
literaire reputatie verwerft. Tegelijk wordt de neiging belachelijk gemaakt om op
een dergelijke truttig-pragmatische manier met een literaire reputatie om te gaan.

Slap aftreksel van de romantiek
Een van de aardigste dingen van Gummbahs tekeningen over literatuur is ook dat je
ze op ten minste twee manieren kunt begrijpen: ze zijn zeer trefzekere iconen van
de manier waarop er in de wereld tegen poëzie en dichterschap wordt aangekeken,
maar ze zijn ook een haarscherpe kritiek op dat beeld. Gummbah heeft een grondige
hekel aan de truttigheid van de mainstream-literatuur. Hij hekelt het inderdaad door
en door middelmatige circus van prijsuitreikingen en human interest-interviews
rondom het onschadelijke soort boek dat in betrekkelijk brede kringen op waardering
rekenen kan. Dat soort literatuur is in de twintigste eeuw met een hele belegen,
afgevlakte romantiek omgeven. Ons beeld van wat dichters zijn,
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is volkomen verziekt door clichématige vooroordelen over zijn buitenstaanderschap,
over zijn gevoelige natuur, over zijn worsteling met het burgerdom (of: met zijn
eigen burgerdom). Dit slappe aftreksel van de romantiek is het onderwerp van
Gummbahs literaire cartoons. Het mag er soms op lijken dat hij deze romantiek
bevestigt, in feite haalt hij haar rigoureus onderuit. Wie Gummbah waardeert, lacht
niet om zijn dichters, maar om zichzelf.

Thomas Vaessens is docent Moderne Nederlandse letterkunde aan de
Universiteit Utrecht. In opdracht van NWO werkt hij aan een onderzoek
naar ‘Schrijver en schrijven in postmodern Nederland’.
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Wat bloemrijker, drukker en heftiger
Tachtig en het antisemitisme
‘O smousje met uw onanisten-snuit / Dat laat suceeren u door kleine
meisjes’, schreef Tachtiger der Tachtigers Willem Kloos over de joodse
schrijver Bernard Canter. Zijn kunstbroeders Diepenbrock, Van
Eeden en Paap maakten het nog veel bonter, zo betoogt Patrick
Rooijackers in zijn artikel. Hoe verheven deze kunstenaars zich ook
mochten gedragen, in hun afkeer van het jodendom ontstegen zij het
burgermansniveau niet.
Patrick Rooijackers
In hoeverre waren de Tachtigers antisemitisch? Iemand die mocht besluiten de roman
Jeanne Collette (1896) van Willem Paap (1856-1923) te gaan lezen, zou zich dat na
het lezen van dit vergeten werk wel eens kunnen afvragen. Wanneer een schrijver
zich vandaag de dag over de joden zou uitlaten in woorden zoals Paap die
onbeschaamd in zijn boek heeft durven vastleggen, dan zou deze hiervoor
waarschijnlijk binnen enkele maanden voor de rechter verantwoording mogen komen
afleggen. En welke rechter zal zich niet even achter de oren krabben, verbijsterd als
hij vermoedelijk is door het lezen van zinsneden als ‘wat de negentiende eeuw voor
vuilst heeft gebaard, het is, 't zij jood geboren dan of jood van ziel, de dollarbaron’
(Paap 1896, p. 8)? De zeldzame reacties van Tachtigers op Jeanne Collette echter,
zoals aangehaald door Jaap Meijer in zijn biografie van Willem Paap, Het
levensverhaal van een vergetene, maken van het antisemitisme in deze roman geen
enkele melding, terwijl hier toch moeilijk overheen te lezen is. En interessanter wordt
deze kwestie nog als Jaap Meijer enkele voorbeelden geeft van anti-joodse uitlatingen
van Willem Kloos, Jacques van Looy en Frederik van Eeden. De vraag is, kortom:
hoe stonden de Tachtigers tegenover ‘de jood’?
In dit artikel wil ik een verkenning geven van een antwoord op deze vraag. Niet
alle Tachtigers zal ik hier voor het voetlicht laten komen (Gorter bijvoorbeeld niet).
Het zou ook erg veel plaats vragen om elk lid van Tachtig (en wie zijn dat dan
allemaal?) in een noodgedwongen beperkt tijdschriftartikel te behandelen. Wel wil
ik aan de hand van uitlatingen van enkelen van hen, zowel in primair werk als in
brieven, laten zien dat er bij de leden van Flanor en De Nieuwe Gids in verschillende
gradaties een anti-joods denken heeft bestaan. Ik zal mijn betoog beginnen met een
uitgebreide behandeling van drie Tachtigers: eerst natuurlijk Willem Paap met zijn
Jeanne Collette, daarna Frederik van Eeden en ten slotte Alphons Diepenbrock.
Vervolgens wil ik naar aanleiding van de opmerkingen die Jaap Meijer in zijn
Paapbiografie maakt over het antisemitisme van Tachtig, ingaan op enkele andere
Tachtigers - met name Kloos en Verwey - en ten slotte enige conclusies uit het
materiaal destilleren.

Onmiskenbaar antisemitisme
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Voordat ik me op deze kwestie kan richten, dien ik echter twee vragen te
beantwoorden. Eén: hoezeer was antisemitisme rond 1900 in Nederland verspreid?
En twee: indien aanwezig, wat verstond men dan onder dat antisemitisme? Dit zal
ik helder moeten krijgen, wil ik het mogelijke antisemitisme van Tachtig op zijn
waarde kunnen schatten. Mijn uitgangspunt zal hier overigens zijn dat er sprake is
van antisemitisme wanneer de joden als scherp afgescheiden gezien worden van de
eigen bevolkingsgroep en wanneer deze al dan niet reële uitzonderingspositie van
de joden wordt vertaald in negatieve, vaak paranoïde getinte stereotypen die een
situatie genereren waarbij joden duidelijk als inferieur ten opzichte van de eigen
groep worden beschouwd. Er valt heel wat op deze definitie af te dingen, maar ze is
werkbaarder dan de definitie die bijvoorbeeld de Van Dale aanreikt.1
In hoeverre was antisemitisme rond 1900 in Nederland een wijdverbreid fenomeen?
J.C.H. Blom en J.J. Cahen stellen in hun bijdrage aan de
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Geschiedenis van de joden in Nederland dat de joodse assimilatie en integratie in de
tijdspanne 1870-1940 ‘een opvallende en dominante ontwikkeling’ was, waardoor
de joden steeds meer in de Nederlandse samenleving leken op te gaan; dat joden lid
waren van een joodse geloofsgemeenschap of aan joodse maatschappelijke activiteiten
deelnamen, werd meestal als een persoonlijke aangelegenheid beschouwd. Maar het
joodse gezicht bleef voor de niet-jood herkenbaar en uitte zich in vrij algemeen
aanvaarde vooroordelen over joods gedrag, taalgebruik en uiterlijk. De oorzaken
hiervoor zijn deels te vinden in bewuste keuzen die joden maakten of in onbewust
herkenbare aspecten van de joodse traditie; voor een zeker zo belangrijk deel echter
werden deze ideeën veroorzaakt door de houding van de niet-joodse meerderheid.
Nederlanders beschouwden fel antisemitisme als onfatsoenlijk, maar er waren vooral als het de persoonlijke levenssfeer betrof - allerlei vormen en gradaties van
afstand houden, discriminatie en antisemitisme, ook al waren deze sentimenten in
vergelijking met het buitenland mild en gematigd. (Blom [et al.] 1995, pp. 284-285)
Maar (en hiermee kom ik aan de tweede vraag) hoe moeten we dat antisemitisme
invullen? Welke vooroordelen zijn er waar te nemen? H.W.J. Sannes publiceerde in
1946 een lijvig werk waarin hij de Nederlandse antisemitische vooroordelen probeert
te weerleggen. Hij somt de volgende kenmerken van de stereotiepe jood op: de
‘levendige voor sommigen wat té levendige’ omgangsvormen van joden, het spreken
met handen, een afwijkende zinsbouw en intonatie, ‘een zeker soort
onbescheidenheid’, het hoogste woord voeren, brutaliteit, arrogantie, ‘grootspraak,
bluf, en parvenuschap’, snoeverij, protserigheid, patserigheid, ‘joodsche vleierij’
(waarmee zij anderen complimenteren voor zaken die zij in feite niet bezitten),
luiheid, leugenachtigheid, bedriegerij, misdadigheid, ontucht, parasitisme en ‘geen
eigen cultuur’. Verder noemt hij nog de op handen zijnde joodse wereldmacht.
(Sannes 1946, pp. 92-115) De belangrijkste zijn voor Sannes nog wel ‘de manieren,
de drukte, de poeha, de bluf, de grootspraak, de arrogantie. Hierin zou de jood zozeer
afwijken dat men meent hem overal te kunnen aanwijzen.’ (Ibidem, p. 202) Een
ander boekje daterend van vlak na de oorlog, van J.W. Matthijsen, noemt de
‘hebzucht’, de ‘joodsche onhebbelijkheid’, de brutaliteit, de ‘joodsche onzedelijkheid’
en ‘onbetrouwbaarheid’ als typisch antisemitische vooroordelen. (Matthijsen [1945],
pp. 42-44) Antisemitisme was dus duidelijk aanwezig in de Nederlandse samenleving
van rond 1900. Maar hoe stonden de Tachtigers nu tegenover dit fenomeen? Laat ik
met Willem Paap beginnen.

De jodenbaron van Willem Paap
Weliswaar is Willem Paap geen Tachtiger in de strikte zin van het woord - Jaap
Meijer noemt hem een Zeventiger -, maar hij was medeoprichter van De Nieuwe
Gids en hoorde enige jaren bij de groep van Tachtig. Paap is bekend gebleven door
zijn roman Vincent Haman (1898), een geslaagde sleutelroman over de Tachtigers.
Maar wat in Vincent Haman nauwelijks of niet te vinden is, is in Jeanne Collette,
zijn eerste (nogal middelmatige) roman, volop aanwezig: antisemitisme. Jaren later
heeft Paap zichzelf in een interview hiervan proberen vrij te praten: ‘Ook wisten ze
direct tegen me te zeggen, dat ik antisemiet was. Welnu, dit spreek ik vierkant tegen.’
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(Zie Meijer 1959, p. 406) Hoe dan ook, Jeanne Collette geeft in elk geval genoeg
aanleiding ertoe de schrijver van antisemitisme te verdenken. Het voorwoord van
het boek, dat ik al eerder aanhaalde, is hierin het duidelijkst: ‘Hoog uit boven het
luid geroep in het oud Europa, geroep van honger en van dood [...], schalmeit de
kreet: de jood! de jood! Want wat de negentiende eeuw, de dollareeuw, voor vuilst
gebaard heeft, het is, 't zij jood geboren dan of jood van ziel, de dollarbaron voor
wie hausse of baisse geschacherd geld vorsten en priesters en volkeren doet buigen.’
(Paap 1896, pp. 7-8)
Michell Boll meent in zijn artikel over Willem Paap uit 1985 dat afgezien van het
voorwoord en nawoord van Jeanne Collette die, ook naar zijn idee, zeker antisemitisch
zijn, ‘[v]an jodenhaat in de roman verder geen spoor te ontdekken [is]’.2 Inderdaad
is, het voor- en nawoord niet meegerekend, het woord jood in de kleine zeshonderd
pagina's die het boek

Vooys. Jaargang 18

18

Voorkant van Jeanne Collette
De rijke jood ligt met ‘de korte beenen onder het kwabberig lijf over elkaar’ op zijn troon en blaast
‘den rook van een havanna vorsten en priesters in 't gelaat, die deemoedig buigen, buigend vleien om
wat dollars, aanbiedend woekerrente en vorstengunst.’
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telt, niet veel meer dan tien keer terug te vinden. Het lijkt me echter beter te stellen
dat het boek, zonder dat het zelf in een flagrant antisemitisch jargon vervalt, betoogt
wat het voorwoord als antisemitische hypothese opwerpt: de jood regeert de wereld
met zijn hebzucht. Na de bewijsvoering volgt dan weer een nawoord dat als een
conclusie terugkeert naar de antisemitische ‘jodenbaron-zwijnerij’.
Het sterkste bewijs voor deze interpretatie is wel dat de joodse wereldheerschappij,
als we Jeanne Collette mogen geloven, niet ver verwijderd is van realisering. Het
feit dat de joodse bankier Alex Collette door zijn invloed aan te wenden de
aanvankelijk zo weinig succesvolle kandidaat De Moucheron als zegevierend man
de verkiezingen uit laat komen, zegt al veel over zijn macht. Even typerend is het,
dat de namen van de mensen uit de bankierswereld bijzonder vaak joods in de oren
klinken.3 De Moucheron ziet het scherp als hij beseft ‘dat de Collette's, Cardozo's4
[...] door op hun post te zijn waar gesproken werd, gefluisterd, door de luistervinken
te zijn van het gansche land, de stille rijkskanseliers konden zijn van het idiote land’
(p. 111).
Paap laat het in Jeanne Collette echter niet hierbij. Hij heeft, om de
onwelriekendheid van deze joodse heerschappij te benadrukken, een uitgebreid
lijnenspel van stereotypen ontworpen die in de jood Alex (geboren Aäron) Collette
hun snijpunt vinden. De vooroordelen jegens joden die Sannes in zijn boekje opsomde
- parvenuschap, hebzucht, sluwheid, onzedelijkheid, bedriegerij, grootspraak,
brutaliteit, ontucht -, alle zijn in Jeanne Collette terug te vinden.5
Zo herkennen we in Alex Collette meteen al de op geld beluste jood met ‘zijn
glorie- en rijksdaalderdroomen’ (p. 10) en drang naar ‘roem en geld’ (p. 11), die erin
zal slagen zich op te werken tot een van 's lands belangrijkste bankiers. Aan het
‘gegeven’ dat de jood hierbij altijd een parvenu zal blijven, ontsnapt Collette niet.
Ondanks zijn rijkdom eet hij zijn soep slurpend en met de ellebogen op tafel en zijn
wanstaltige ideeën over de inrichting van zijn huis pleiten allerminst voor zijn smaak.
Onzedelijkheid en lage lusten zijn Collette en zijn soort eigen, want wat hun volgens
de vertelinstantie rest van ‘de liefelijke zinnelijkheid der natuur’ voldoen ze ‘in hun
jonge jaren met betaalde amantes (hun vrouw vraagt liefde en daarvoor is hart nodig),
op ouder leeftijd met vuile plaatjes’ (p. 28). Veelzeggend genoeg is Collette echter
in het toveren met woorden de beste. En de bankier is als een echte stereotiepe jood
sluw en geniepig ‘met zijn genot om buigende te staan, waar rechtop geen plaats
was; om door het sleutelgat te loeren, waar hij niet buigende kan zijn’ (p. 122).
Wanneer het erop aankomt, heeft Collette cum suis dan volgens de verteller ook
maar één rem: het ‘wetboek’ en ‘niet in de gevangenis te komen’ (p. 27). Zelfs het
weglopen van zijn dochter Jeanne met een kunstenaar - eerst nog het ‘doodvonnis
over zijn wereldsche glorie’ (p. 548) - weet Collette in zijn voordeel te draaien door
voor te wenden dat hij enkel uit ‘nobeler liefde dan ooit voor de kunst’ (p. 571) de
gelieven uiteindelijk toestaat te trouwen. ‘En hooger rees Collette en luider rumoerde
zijn faam door het land’ (p. 573).
De jood beheerst met zijn geld- en roemzucht de wereld - dat was de teneur van
het voorwoord. En dit idee komt, zoals we zien, ruimschoots terug in de rest van het
boek. Zelfs op detailniveau weerspiegelt het boek het voorwoord, bijvoorbeeld
wanneer in het voorwoord gezegd wordt dat je geen jood hoeft te zijn om joods van
geest te zijn. Collette maakt namelijk regelmatig gebruik van de diensten van Hector
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Matthieu, een ‘particulier rechercheur’ die zich enkel om geld bekommert en er
uitziet als een ‘goedig joodje’ (p. 323). Jeanne Collette is ondanks de nuanceringen
die je aan kunt brengen, duidelijk antisemitisch - als geheel, en niet enkel in vooren nawoord zoals Boll in zijn artikel stelde.
Blom en Cahen noemen in de Geschiedenis van de joden in Nederland twee vormen
van antisemitisme: een ‘anti-judaïstisch’ antisemitisme dat vooral op een afkeer van
de joodse religie geënt is, en daarnaast een ‘sociale’ variant waarbij joden worden
gezien als een volk met bepaalde aangename en vooral ook onaangename
eigenschappen, waarvan de niet-jood zich niet of nauwelijks kon losmaken. (Blom
[et al.] 1995, pp. 284-285) Paaps roman keert zich echter juist voluit tegen het
gevoelloze en grenzeloze materialisme dat naar het idee van Paap in de financiële
kringen heerst - en dat voor hem gevoelsmatig met de jood verbonden is. Zijn
antisemitisme is veeleer ‘antikapitalistisch’ te noemen.

Voordeuren en achterdeuren
Is het antisemitisme van Paap scherp gericht op de geldfixatie van joden, bij Van
Eeden (in wiens werk eveneens anti-joodse uitlatingen te vinden zijn) is dit in veel
minder sterke mate en met aanzienlijk minder felheid waar te nemen. Weliswaar
beklemtoont ook Van Eeden de geldzucht en de joodse drang naar aardse glorie,
maar voor hem zijn de joden veeleer een subversieve groep die te veel nare
eigenschappen voorradig hebben. Bij Van Eeden is meer dan bij Paap sprake van
‘sociaal antisemitisme’ zoals Blom en Cahen het noemen.
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In een brief van Van Eeden aan Willem Kloos, daterend van 12 december 1889, staat
bijvoorbeeld het volgende te lezen: ‘[Frank van der] Goes is heel aardig geweest.
Maar ik vind dat hij zich verschrikkelijk met die diamandslijpers [sic] encanailleert.
Ik ken die lui ook - ze zijn onder mijn patiënten. Verguld zijn ze door dien omgang
met Van der Goes. Iederen Zaterdag eet hij bij een, - bij den rijksten natuurlijk. Hoe
iemand zich zoo tot Joden-luis vernederen kan begrijp ik niet.’ (Zie Meijer 1959, pp.
161-162) Hoe onsympathiek de betreffende diamantslijpers misschien ook geweest
mogen zijn om aan Van Eeden deze uitspraak te kunnen ontlokken, anti-joodse
gevoelens kun je hem hier niet ontzeggen. Toch zou het wel uiterst onrechtvaardig
zijn om Van Eeden enkel aan de hand van deze uitlating tot antisemiet te bestempelen.
Maar er is meer. Aan 't Poortje, of de duivel in Kruimelburg, een vroeg toneelstuk
van Van Eeden uit 1883, is in de uitgebreide secundaire literatuur over deze auteur
nauwelijks aandacht geschonken (en dat is vreemd, want het verraadt al enkele
typische karaktertrekken van de latere schrijver6); in dit toneelstuk treedt een jood
op die een wandelend voorbeeld is van de vooroordelen jegens joden zoals Sannes
en Matthijsen die opsommen. En ook jaren later, in een enquête onder Nederlandse
literatoren naar hun ideeën over de karakteristieken van joodse auteurs (verschenen
in december 1916 als bijblad bij de Joodsche Wachter), onthoudt de auteur zich niet
van het noemen van enkele ongenuanceerde, typisch joodse karakteristieken. Onder
de vele reacties (van onder meer Marcellus Emants, Johan de Meester, Willem Kloos,
Carry van Bruggen en Albert Verwey) is het antwoord van Van Eeden een van de
weinige die zo sterk de nadruk leggen op de negatieve aspecten van het joodse
auteurschap. De ideeën die in 't Poortje in de vorm van fictie te lezen zijn, zijn in
deze reactie grotendeels terug te vinden.
In de regieaanwijzing aan het begin van het tweede bedrijf van 't Poortje wordt
de jood annex duivel Mozes Goudkater7 geïntroduceerd als ‘opzichtig gekleed met
veel ringen en een grooten horlogeketting, pantalon pieds d'éléfant, pommadehaar’
(p. 227; mijn cursiveringen, PR). Hij gedraagt zich vaak nogal vlerkerig en spreekt
zijn chique woorden op een belabberde wijze uit.8 Goudkater is overduidelijk een
parvenu en hij is geobsedeerd door geld. Bij het zien van het oude poortje dat voor
de woning van de gezusters Kluijt staat, roept hij uit: ‘Drie duizend op z'n minst,
alleen voor 't steentje, en de heele boel nog es zooveel... Houd je mond, Mozes! dat
kenne goeie mazematten [geldstukken; PR] worden.’ (p. 227) In 1916 zal Van Eeden
spreken over ‘een gemis aan fierheid en fijn gevoel’ dat bij joden is waar te nemen;
en de geldobsessie van Goudkater herkennen we in frases als de door Van Eeden
waargenomen joodse ‘zucht naar uiterlijk succes en de daarmee samengaande neiging
tot reclame’ en ook heeft hij het over ‘deeze taaiheid, deeze eerzucht’ (in: Meijer
1982, p. 63).
De jood Goudkater in 't Poortje is leugenachtig en bedriegt iedereen, en dat enkel
om zijn doel te bereiken: het in handen krijgen van het poortje. Hij is druk, levendig
en opdringerig. Een vlot verteller, gezegend met de gave van de snelle praatjes die
alle gaatjes kunnen vullen, weet hij zich - om het waardevolle poortje in zijn handen
te kunnen krijgen - bij de zusjes Kluijt binnen te dringen met het smoesje, dat hij
‘van het hof van Zijne Majesteit den koning’ komt (p. 230). Een deskundig vleier is
hij eveneens: burgemeester Van Krenten spreekt hij tot diens verbazing aldus aan:
‘Ga uw heele land door en vraag aan de kleinste zuigeling of hij den burgemeester

Vooys. Jaargang 18

van Kruimelburg kent? Ja! zullen ze zeggen, allemaal!’ (p. 235) In Van Eedens
reactie op de enquête uit 1916 zijn deze ideeën ook te bespeuren: de drammerigheid
van de jood staat hier in contrast met de niet-jood bij wie ‘gekrenkte trots, miskenning
en grove bejeegening leiden tot verlamming, tot moedeloosheid en onwil’, terwijl
de jood ‘om een beeld te gebruiken, als hij de voordeur is uitgeworpen de achterdeur
weer [zal] binnenkomen’. En de joodse drukte, de poeha - ‘een groote activiteit en
daarmee samengaande productiviteit, een energie en ambitie’ - verklaart Van Eeden
hier zelfs tot joodse ‘hoofd-eigenaardigheid’. (In: Meijer 1982, p. 63)
Ook andere vooroordelen die niet in Van Eedens antwoord op de enquête te vinden
zijn, herkennen we in 't Poortje, bijvoorbeeld de joodse ‘onzedelijkheid’ van
Matthijsen en de ‘ontucht’ van Sannes. Goudkater ontmoet het dienstmeisje van de
zusjes Kluijt, Aaltje: ‘Guns! guns! Wat een schnoeperig diertje!’ (p. 227) Als hij
haar later in het donker tegenkomt, wil hij haar betasten, want zulke ‘mooie poessies’
moeten volgens hem niet ‘tegen donker uit wandelen gaan’ (p. 292). En ook de joodse
bedriegerij, de joodse onbetrouwbaarheid en misdadigheid zijn in 't Poortje
alomtegenwoordig. Zo zet Goudkater burgemeester Van Krenten aan om een steen
die Goudkater zelf losgewrikt heeft, met een bezem uit het poortje te duwen, zodat
diens (eveneens door Goudkater ingefluisterde) idee dat het poortje bouwvallig is,
is bewezen. De steen zal belanden op
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het lieflijke hoofd van Alice, de geliefde van de zoon van de burgemeester.
Kortom, Van Eeden benadrukt zowel in 't Poortje als in de enquête in de Joodsche
wachter de onaangename karaktertrekken die de joden zouden bezitten. Van een
joodse samenzwering naar de macht is hier echter geen sprake en evenmin is het
primair de geldwolf in Goudkater die Van Eeden de volle laag geeft.
Van Eeden opent zijn bijdrage in de Joodsche Wachter met te zeggen dat hij meent
dat er zeker verschillen bestaan tussen joodse en niet-joodse literatuur, ook al zijn
dit slechts ‘nuances’. Later zal hij nog zeggen dat ‘naarmate men hooger stijgt in
den aard der uiting’ het moeilijker is om de joodse geaardheid van de tekst te
herkennen. Toch is de jood voor Van Eeden in 1916 brutaler, opdringeriger en
arroganter dan de niet-jood, en dit zijn ook enkele punten die door Sannes en
Matthijsen als de belangrijkste vooroordelen worden genoemd tegen joden. Het staat
al met al wel vast dat de ideeën van Van Eeden, ondanks de voorbehouden die hij
formuleert, van een geest zijn doortrokken die als anti-joods te kwalificeren is en dat
eventuele nuances aan dit beeld weinig tot geen afbreuk doen.

Ariërs, Germanen en katholieken
Anders dan Paap en Van Eeden, zou Alphons Diepenbrock (1862-1921), wel eens
de huiscomponist van Tachtig genoemd, niet hebben ontkend dat hij antisemiet was9
- en mocht hij het toch hebben ontkend, dan zou hij voor de rechtbank weinig getuigen
à décharge kunnen opvoeren. Zijn correspondentie is vergeven van antisemitische
opmerkingen. Wat bijvoorbeeld te zeggen van deze notitie op een brief-kaart aan
zijn vrouw: ‘Tot Keulen prettige reis. Daarna vreeselijke drukte, met allerlei Joden
(6) in één coupé gezeten en langs den Rhijn gereden. Om 4 uur werd het weer licht.
De zon terug en de Joden er uit.’ (Diepenbrock 1952, p. 485) Of vergelijk het
spreekwoordachtige ‘twee Joden heffen mekaar of lichten mekaar op, zooals bekend
is’ (ibidem, p. 176).
Maar de ideeën van Diepenbrock over de jood reiken verder dan een zijdelingse
negatieve uitlating. De kern van zijn antisemitisme (en dit woord is hier zonder meer
van toepassing) is gelegen in de overtuiging dat het door hem gewraakte socialisme
én kapitalisme, ‘t Americanisme’, hun voedingsbodem vinden in ‘den Mammon’ dat
weer zijn basis kent in de plat-materialistische levensinstelling van het jodendom.
Joodse geldzucht en joods socialisme zijn in de visie van Diepenbrock de pesthaarden
die zich over Europa verbreid hebben.10
Als laatste vertegenwoordiger van ‘de Romeinschoccidentale’ gedachte, kan alleen
de katholieke kerk zich volgens Diepenbrock verzetten tegen het gevaar dat de joden
in gang gebracht hebben. De katholiek geïnspireerde kunst van Diepenbrock en de
schilder Der Kinderen moet hierbij ingezet worden als een wapen. Elk werk van hun
hand is een ‘spiegel van die “oude en grootere” [...] tijden’, ‘wier verwoesting het
oogmerk der de hedendaagsche wereld beheerschende Semieten is’. De beide
kunstenaars hebben dat oogpunt gemeen, ‘dat wij ons als kunstenaars ons in dienst
van den strijd der rassen stellen (waarbij “Arisch” en “Katholiek” voor een groot
deel voorloopig althands [sic] samenvallen)’ (Diepenbrock 1974, p. 171).
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Van de kant van de protestanten hoeven de kunstenaars in deze ‘strijd der rassen’
geen hulp te verwachten, want die zijn in de ogen van Diepenbrock niet veel beter.
Aan de schrijver Frans Coenen schrijft hij in 1901 dat de opkomst van het socialisme
in zijn dagen het gevolg zou zijn van de ontbinding van het protestantisme. Ook het
protestantisme ‘was en is rationalistisch, abstract, hard en sentimenteel. Wie hun
steun in het Protestantisme hebben verloren meenen die in het Socialisme terug te
vinden. Vandaar de coalitie van Jodendom en Protestantisme, sedert eeuwen
voorbereid tegen den gemeenschappelijken vijand: Rome.’ (Diepenbrock 1970, p.
260)
Diepenbrock strijdt in de wetenschap dat aan de goeden, de katholieken, uiteindelijk
de zege zal zijn. Het ‘Duitsch-Joodsche Marx-Socialisme’ is immers ten ondergang
gedoemd, omdat het een ‘ethische basis’ mist en het op een verkeerd begrip, een
joods begrip van de mens berust en daarom als zodanig ‘de hoofdelementen der
Christelijk-Westersche ethiek’ verwerpt. Het joodse socialisme vervreemdt ‘bijv. de
christelijke deugden Rechtvaardigheid en Barmhartigheid’ van hun ware karakter
‘door het verwerpen van het Christendom wat voor Europa altijd de eenige bron der
ethiek zal kunnen zijn’ (ibidem, pp. 259-260).
Toegegeven, zo luidt de redenering van Diepenbrock, het socialisme mag dan
aantrekkelijk lijken, in werkelijkheid is het slechts een façade van schijnbaar
hoogmenselijke ideeën waarachter eigenbelang schuilgaat. Zo heeft hij de volgende
inconsequentie in het gedrag van de socialistische joden waargenomen: ‘Een typisch
feit is toch maar dat tot dusver de multimillionairen het zekerste zijn voor de vijanden
van het kapitaal. Divide et impera. Imperator is voorlopig de firma Rothschild, voor
het “Divide” (namelijk van de goym) heeft [de van oorsprong
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Alphons Diepenbrock en Willem Kloos gefotografeerd door ‘het joodje Mesquita’

joodse, PR] Marx gezorgd.’ (Diepenbrock 1974, p. 181) Diepenbrock weet dat zijn
ideeën grotesk klinken: ‘Wanneer ik deze opvatting een enkele keer aan een ander
meedeelde zag ik duidelijk dat ik de rol van den clown had gespeeld in de oogen van
den ander. [M]aar hoe langer hoe meer geloof ik dat de geschiedenis de waarheid
dezer hypothese bewijst.’ (Ibidem) Hij is echter van zijn gelijk overtuigd, hierin
onder andere gesteund door de lectuur van het beruchte boek Grundlagen des 19.
Jahrhunderts van Houston Stewart Chamberlain, een poging tot een
quasiwetenschappelijke fundering van het antisemitisme.
Het geloof van Diepenbrock in een joods complot tegen de katholieke kerk en
haar traditie past geheel in het paranoïde beeld van antisemitisme zoals Loewenstein
dat in zijn boek Christenen en joden geschetst heeft: wantrouwen, geloof in de
wereldmacht der joden, verachting van de joden. (Loewenstein 1965, pp. 17-18)
Diepenbrocks antisemitisme is een mengeling van enerzijds een diepgewortelde
vrees voor het socialisme en anderzijds van een op religieuze gronden gebaseerd
idee dat het jodendom de joden zou toestaan alles van de christenen te nemen wat
hun mocht uitkomen.11 Diepenbrocks antisemitisme is te benoemen als
antikapitalistisch (zoals dat van Paap dat was), antijudaïstisch en antisocialistisch.
Zelden of echter nooit zinspeelt Diepenbrock op bepaalde uiterlijke kenmerken of
karaktertrekken zoals Van Eeden dat doet.

Smousjes en jodenoren
We hebben met deze drie voorbeelden kunnen zien hoe anti-joodse ideeën in
verschillende vormen en gradaties bij Tachtigers tevoorschijn komen. Paap richt zich
met zijn Jeanne Collette primair tegen de volgens hem perfide, door joden beheerste
financiële wereld, Van Eeden is enkel te betrappen op een scala aan vooroordelen
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die hij met weinig terughoudendheid te berde brengt - je hoeft zijn ideeën dan ook
zeker

Vooys. Jaargang 18

23
niet als ‘ongezouten’ antisemitisme te zien - en Diepenbrock is ontegenzeglijk een
antisemiet die zich zelden schaamt voor zijn ideeën. Maar ook bij andere Tachtigers
zijn anti-joodse uitlatingen te vinden.
Jaap Meijer citeert in zijn boek over Willem Paap een sonnet van Willem Kloos.
De hoofdpersoon van dit sonnet is de jood Bernard Canter, een schrijver van
toneelstukken en romans:
O smousje met uw onanisten-snuit
Dat laat suceeren u door kleine meisjes,
Die ge opgegrabbeld van den Dam, als buit,
Ontbiedt op vuil-mysterieuse wijsjes,
Gij moest een peren-kerel zijn, die lijsjes
Ophoopend winst loopt langs de straat en kruit
Zijn zwaren wagen voort en voort en wijsjes
Rond-kijkt of iemand voor zijn waar een duit
[O]f zes wil geven. Man, o man, neen man niet
Een half-verdraaid, zich in zich zelf verkniezend
Usurpatoortje, in schijn nog slechts, verliezend
Uw eigen leven Gij wanhopig knibblend
Met 's wereld's grootheid in u zelf steeds kibblend
Gij woudt Artiest zijn, zwakling maar dat kan
niet.
(In: Meijer 1959, p. 162)

Bernard Canter, het ‘smousje’ (een bekend scheldwoord voor joden) in het gedicht,
wordt verdacht van vunzige praktijken met jonge meisjes en met zijn artiest-zijn
tracht hij zijn op geld ingestelde geest te maskeren. Dat Kloos dit sonnet, bij mijn
weten althans, niet gepubliceerd heeft, zegt zeker iets, maar het feit dat hij zonder
scrupules inkt gebruikt voor het schrijven van dit sonnet is evenzeer veelzeggend.
Maar het gaat wel erg ver om naar aanleiding van dit ene sonnet te stellen dat Kloos
‘doordrenkt’ is met ‘jodenhaat’, zoals Jaap Meijer dat in zijn boek doet, temeer daar
in het werk van Kloos opmerkingen te vinden zijn die zo'n conclusie danig
tegenspreken.
Kloos is bijvoorbeeld in dezelfde enquête in de Joodsche Wachter waarvoor Van
Eeden zijn bijdrage schreef, heel wat genuanceerder over joden. Als er een ‘diep-in
echte, een onvergankelijke Joodsche literatuur’ wil komen, schrijft hij, ‘dan moeten
de Joden [...] Joden [zijn] in de allermooiste zin van dat woord, dus menschen, die
bezield door de innerlijke essentie van de hoogste en mooiste Joodsche psyche, welke
uit innerlijk voelen en flitsen van preciese, maar toch wijde gedachte, en dat alles
dan geheven in een atmosfeer van kalme hoogheid bestaat’ (Meijer 1982, p. 51).
Zelfs het onderscheid dat hij tussen jood en niet-jood meent te zien, namelijk dat de
jood vaak ‘wat bloemrijker, drukker en heftiger’ is, schijnt hem ‘minder een
raseigenschap dan wel een individueele eigenaardigheid te zijn’ (ibidem). En in een
stuk over Herman Heijermans uit 1905 is Kloos allesbehalve antisemitisch. Als
Heijermans zijn best zou doen om het joodse milieu te schilderen, dan zouden wij
eindelijk eens krijgen ‘een zuiver en hooggehouden beeld van die interessante en
eerbiedwaarde menschsoort, die men gewoonlijk Joden noemt. Eerbied waard, want
dit zijn de Joden, als men hen maar ziet, zooals zij staan op zichzelf in hunne
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onderlinge gevoelde verhoudingen.’ (Kloos 1905, p. 130) Met de jodenhaat van
Kloos lijkt het nogal mee te vallen.
Verder citeert Meijer nog deze uitspraak uit een brief van schilder-schrijver Jacques
van Looy: ‘t zit hier altijd vol met dat drukke volk, de Jodenmenschen, die je maar
hun staande boorden hebt af te doen, en hun bizarre moderne pakjes uit te trekken,
om ze dadelijk weêr te zien gaan trekken “naar het beloofde land”. Zoo als een Jood
zijn ooren aan zijn kop staan, he.’ (Meijer 1959, p. 162) Wat Meijer laat volgen door
de inzet van de conclusie ‘Uiteraard: ze [de Tachtigers, PR] dachten niet allemaal
zo.’ Meijer interpreteert uit dit lapje stof een heel maatpak. Andere anti-joodse
opmerkingen van Van Looy heb ik niet kunnen vinden. Zo las ik van Van Looy de
roman Gekken waarin enkele zonder enig vooroordeel getekende joden kort hun
optreden maken. Een goede bestudering van het antisemitisme bij Van Looy wordt
overigens bemoeilijkt door het feit dat deze schrijver niet bijzonder goed
gedocumenteerd is (zoals bijvoorbeeld Van Eeden en Diepenbrock dat wel zijn). In
elk geval is Van Looys uitlating weinig verfijnd te noemen.
Ook Verwey heeft wel eens discutabele ideeën over de joden gekoesterd. In 1894
schrijft hij in het weekblad De kunstwereld: ‘O wat heeft dat woord God ons een
kwaad gedaan. Daar waren ze, de Joden [...] die [...] maar alleen voelden: Het, Het
Eene, Dat wat leven deed, hen in het andere, het andere in hen. En daarvan spraken
ze.’ Aan dit godsbeeld - het uiteindelijke christendom - is in Europa door de eeuwen
heen ‘álle hartstocht, álle wijsheid, alle beeld’ ondergeschikt gemaakt en het beheerste
‘de heerlijkheden van den fonkelenden geest, [...] en de harten en de bewegingen,
tot het klopte in elk arm mans bloed’. En Verwey vraagt zich dan af: ‘Waren wij,
arme Germanen, die toch voelden ónzen grond,

Vooys. Jaargang 18

24
ónze lucht, ónze lusten en verbeeldingen, niet slaven van dien wil die uit de Joden
kwam; en [...] is toen Jezus die alle vreugd ontzei en eens deugd maakte van lijden
niet de troost van ons allen geweest?’ Zeker heeft het christendom de westerse wereld
bloei gebracht, zo zegt Verwey, maar ‘die pronk is vergaan, en die bloei, hij is
geweken voor een andere’. Maar nu is alles anders, want ‘Germanen, niet Christenen
zijn wij nu. En wij voelen nu als kinderen, die na heel langen droom weer ontwaken
in lieve kamer’, een nieuwe kamer vol onontgonnen mogelijkheden. (Verwey 1894,
p. 1) Weliswaar is hier geen sprake van antisemitisme, eerder zou je misschien zelfs
kunnen spreken van ‘antichristianisme’, maar de eenvoud waarmee Verwey de joden
als een slechte invloed op de ‘Germanen’ interpreteert, doet in het licht van later
tijden toch wel wrang aan.

Messen trekkende Hebreeuwen
Kortom, anti-joodse denkbeelden zijn in vele vormen en variaties in de gelederen
van Tachtig terug te vinden, maar het zou overdreven, zo niet belachelijk zijn om
Tachtig te beschouwen als een verbond van rabiate jodenhaters. Van Eeden, Paap,
Verwey, allen hebben tot op zekere hoogte op bepaalde momenten in hun leven wel
anti-joodse sentimenten gekoesterd, maar alleen Alphons Diepenbrock is zonder
enig voorbehoud een antisemiet te noemen. Zijn ideeën zijn te fel, te vaak verwoord,
te duidelijk om hierover enige twijfel te laten bestaan. Dat hij met deze ideeën een
uitzondering is, bevestigt hij zelf als hij zegt dat wanneer hij zijn denkbeelden over
de joden ten beste geeft, menigeen hem voor een clown houdt.
Al met al herkennen we hier de woorden van Blom en Cahen: antisemitisme was
in Nederland rond 1900 onmiskenbaar aanwezig, maar fel antisemitisme werd
doorgaans als onfatsoenlijk beschouwd. Geen enkele Tachtiger is er dan ook op te
betrappen dat hij zijn anti-joodse ideeën in anti-joodse daden omzet.
Of misschien toch wel? Pet Tideman (1872-1942) is nu nauwelijks nog bekend,
maar als een goede vriend van Diepenbrock en Kloos publiceerde hij in 1893 en
1894 poëzie en vele essays in De Nieuwe Gids. G.H. 's-Gravesande, auteur van De
Geschiedenis van De Nieuwe Gids, schreef over hem: ‘Wat Tideman betreft: men
voelt het antisemitisme in zijn brieven en geschriften.’ (Zie Meijer 1959, p. 302, noot
25) Afgezien echter van kleine zinsneden zoals ‘de Joden, de stimulantes voor de
Hollandsche eerzucht’ ([Tideman] 1893, p. 447) is er in zijn geschriften geen hard
bewijs voor deze bewering te vinden. Maar in de briefwisseling tussen Tideman en
Diepenbrock staat een passage die - met de reputatie van ‘roekelooze neurathenicus’
die Tideman had12 doet vermoeden dat deze jonge auteur zich misschien wel in een
onbeheerst moment heeft laten gaan in zijn jodenhaat. Op 24 februari schrijft hij
namelijk aan Diepenbrock: ‘Ik ben voor de rechtbank geweest, heel curieus ben
veroordeeld tot een boete van f 15,-, vooral doordat de tegen mij getuigende
Hebreeuwen zich in den val spraken. Een bekende dat zijn zoon mij met een “schaar”
moest gestoken hebben.’13 Wat bracht deze jonge jood dan tot deze daad? Zou de
jonge, onbesuisde Tideman zijn drift niet hebben kunnen beteugelen en zag de
‘Hebreeuw’ zich in het nauw gebracht? Tideman was immers degene die in de

Vooys. Jaargang 18

rechtszaak veroordeeld werd, niet de jonge jood. Verder onderzoek is hier
noodzakelijk.
Hoe dan ook, de aandacht voor de joden bij Tachtigers uitte zich op velerlei
manieren en Tideman is in zijn mogelijke dadendrang de enige die van actieve
antisemitische praktijken te verdenken is. De meeste Tachtigers zouden de woorden
van Kloos beaamd hebben: de joden zijn ‘wat bloemrijker, drukker en heftiger’ maar
veel verder dan dat zoeken zij het vaak niet. Uiteindelijk geeft ook Jaap Meijer in
zijn boek toe dat niet alle Tachtigers ‘zo’ waren: ‘Van der Goes at rustig bij Joden.
Albert Verwey deed mee aan een debatingclub “Eloquentia” op de H.B.S., waarvan
het bestuur blijkbaar uitsluitend door Joden werd uitgeoefend. En Van Deyssel werd
zijn leven lang omgeven door Joodse vrienden, van wie hij enkelen nog lovend typeert
in De Nieuwe Gids van mei 1941; hetgeen hem moeilijkheden met de bezetter
berokkende.’ (Meijer 1959, p. 162)
Maar ten slotte ook bij dit laatste nog een kleine kanttekening. Dat Van Deyssel
zich in diezelfde De Nieuwe Gids (dat na de dood van Kloos in 1938 door de felle
antisemiet Alfred Heighton was overgenomen) teksten liet aanleunen als
‘Nationaal-Socialisme, Fascisme, Corporatisme en alle verdere totalitaire richtingen
streven naar een bestel, dat de vervulling brengt van 's Meesters [Van Deyssel, PR]
oude hoop’, wist Meijer blijkbaar niet,14 Sterker nog, dat Van Deyssel Houston Stewart
Chamberlain, diezelfde rassentheoreticus met wie Diepenbrock zo ingenomen was,
beschouwde als een van de ‘beste schrijvers over menschheidsgeschiedenis’ (zie
Prick 1988, p. 27), wist Meijer kennelijk ook niet. Misschien maar goed ook.
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Eindnoten:
1 Van Dale definieert antisemitisme als de opvatting dat het eigen ras superieur is aan het joodse
en, ‘daaruit voortvloeiend’, dat ten aanzien van het eigen ras andere maatstaven kunnen (mogen)
worden aangelegd dan ten aanzien van het joodse. (Van Dale 1995, pp. 192 en 2430) In deze
tamelijk simplistische definitie worden noties overgeslagen zoals de naar paranoia neigende
trekken van antisemitisme waarop Rudolph Loewenstein (Loewenstein 1965, pp. 17-18) heeft
gewezen en het zo typische polariserende denken dat de historicus Von der Dunk heeft benadrukt
(Von der Dunk 1990, pp. 44-45). Houdt bovendien een vooroordeel als ‘de jood is erg druk en
levendig’ ook niet een andere ‘maatstaf’ in? En is het etiket antisemitisme, als dat ene punt op
zichzelf staat, dan niet erg beladen om klakkeloos op een uitlating te plakken? Voor een
voorbeeld van zulk eenvoudig denken: zie Scheepers en Hagendoorn die in hun onderzoek voor
het vaststellen van antisemitisme uitgaan van de vraag ‘Moet je in geldzaken bij joden extra
oppassen?’. Zie:
Scheepers en Hagendoorn, ‘Vooroordelen van Nederlanders tegenover joden.’ In: Van Arkel,
Leijten e.a., Wat is antisemitisme? een benadering vanuit vier disciplines. Kampen 1991. Of
voor een nog sterker geval: S. Dresden, ‘Antisemitisme, literatuur, “foute” literatuur.’ In: Bericht
aan de vrienden van de Jan Campertstichting (1989) 5 (sept.), pp. 65-77.
2 Michell Boll, ‘Waarom Willem Paap geen Tachtiger was.’ In: Bzzlletin 14 (1985-86) 129, pp.
71-82. Zie p. 76. In vele opzichten is dit artikel een poging tot rehabilitatie van de schrijver
Paap, waarop nogal wat af te dingen valt.
3 Zo heet de compagnon van Collette Mozes Ezechiël Morpurgo, een zakenrelatie heet
Goldschmidt en een concurrent Pezaro.
4 Cardozo is een theaterdirecteur. Dat ook onder theaterdirecteurs een groot aantal joden worden
geacht, blijkt wel uit de uitzondering op deze regel: de directeur Ruysch, waarvan gezegd wordt
dat hij niet ‘het spullenbaasuiterlijk der meeste theaterdirecteuren’ bezit. (p. 252)
5 Het uiterlijk van Collette spreekt overigens al boekdelen: ‘een in een zwartharig hoofd diklippig
mannetje; gespierd, vierkant de handen, handen waarmee je het lot om de oren slaat; ogen door
zware wimpers klein loerend naar een prooi in de wildernis der maatschappij.’ (p. 10)
6 De jonge Van Eeden, ‘die hier overmoedig en schalks onze geniepige en smakelooze
kleinsteedschheid [geeselt]’, voorafschaduwt al de volwassen idealist die zich verbeten voor
een andere maatschappij inzet (Kalff 1927, p. 33). Voor een beginnend auteur is 't Poortje een
stoutmoedig werkstuk, dat onder andere vrome kerkgangers aan de kaak stelt. In een opmerkelijke
passage krijgt de schijnheilige en potsierlijke dominee Maalman er bijvoorbeeld van de
vrijzinnige kunstenaar Danville van langs. (Zie Van Eeden 1969, p. 250.) De auteur realiseerde
zich overigens goed dat zijn toneelstuk sommige bevolkingsgroepen in een kwaad daglicht
stelde. Zie het voorwoord tot 't Poortje: Van Eeden 1969, m.n. p. 198.
7 De jood Goudkater in 't Poortje is een duivel die letterlijk naar zwaveldamp ruikt, die hoefijzers
als schoeisel heeft gekozen, en die het als buitengewoon pijnlijk ervaart als zijn staart tussen
de deur blijft steken. Hoewel nergens in het stuk het woord ‘jood’ te lezen valt, kan er geen
twijfel blijven bestaan over het al dan niet joods zijn van Goudkater. Hij noemt zichzelf ‘Moos’
en roept in noodsituaties ‘Adonai!’ (‘Hemeltje!’), vindt een schurk een ‘gannef’ en hanteert
veelvuldig vergelijkingen met figuren uit het Oude Testament (zie pp. 235, 274, 284). Ook lijkt
Van Eeden Goudkater - die sowieso met een bijzonder sterk accent praat - een joods accent op
te willen leggen: vergelijk ‘schnoeperig’ (p. 227), en ‘choddelijk’ (p. 232).
8 Later zal Goudkater in al zijn deftige voornaamheid niet van zijn stoel opstaan als hij bij de
gezusters Kluijt Danville ontmoet en verderop eet de man van de wereld uit het trommeltje dat
zijn gastvrouw hem aanbiedt alle schuimpjes op. Enkele voorbeelden voor zijn verhaspelen van
deftige woorden: ‘poerperleeren’ (p. 227), ‘sjarmant’ (p. 231) of ‘toesjant’ (p. 311).
9 Diepenbrock noemt de literatuurcriticus W.G. Hondius van den Broek bijvoorbeeld een
antisemiet, omdat deze wenst dat het joodse element uit de arbeidersbeweging zal verdwijnen.
Maar vindt Diepenbrock dat zelf niet eveneens? Hij zegt immers zelf dat het socialisme als het
joodse element eruit verdwenen is ‘eerst dán passend en zegenrijk kunnen worden voor de
germaansche volkeren’ (Diepenbrock 1974, p. 181).
10 In januari 1904 schrijft hij bijvoorbeeld aan de schilder Antoon der Kinderen: ‘Aan de
vereeniging der kunsten geloof ik niet. Evenmin aan gemeenschappelijken arbeid. Dit zijn voor
mij historische illusies. Bovendien hangt ons het Damocles-zwaard van de Semitische
overheersching boven het hoofd, 't zij in den vorm van Socialisme (Marxisme) of Americanisme.’
(Diepenbrock 1974, p. 170, mijn cursiveringen)
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11 Zie bijvoorbeeld deze bewijsvoering die Diepenbrock aanhaalt voor zijn ideeën: ‘Virtutem
operum suorum annuntiabit populo suo, ut det illis hereditatem gentium’ (Diepenbrock 1974,
p. 148), oftewel vertaald: ‘Hij zal zijn volk de kracht van zijn werken tonen door hun het erfdeel
der heidenen te schenken.’ (vers 6 uit psalm 111) God heeft de joden toestemming gegeven
over alles van de heidenen (christenen) te beschikken.
12 Deze typering is van Henriëtte Roland Holst. Geciteerd bij Kees Joosse, ‘Willem Kloos, een
lastige patiënt.’ In: Bzzlletin 14 (1985-86) 129, p. 42. Vergelijk ook de woorden die Garmt
Stuiveling in zijn De Nieuwe Gids als geestelijk brandpunt (Amsterdam 1959, tweede druk)
aan Tideman wijdt (met name pp. 106-107).
13 Diepenbrock 1967, p. 153. Met dank aan Martijn Vermast die mij hierop attent maakte.
14 Zie Venema 1988, p. 139. Graag bedank ik Hans Anten die mij op dit feit wees en ik ben hem
eveneens dank verschuldigd voor zijn commentaar bij een eerdere versie van dit artikel.
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Dust bowl ballads
Of: over de weg van Oklahoma naar Californië
De geschiedenis van Amerika is altijd begeleid geweest door muziek.
De burgeroorlog, de trek naar het westen, de crisis en de voorspoed:
er klonk muziek op de achtergrond. Opvallend is de hoeveelheid liedjes
die gewijd is aan wat weinig meer was dan een incident in de
Amerikaanse geschiedenis, de dust bowl, een serie rampzalige
stofstormen die vele boerderijen in de vlakke, weidse heartlands
vernietigden. Van Agnes Cunningham en Woody Guthrie tot Ry
Cooder, Bruce Springsteen en Billy Bragg: deze periode in de
Amerikaanse geschiedenis is eigenlijk nooit meer uit de muziek
verdwenen.
Bertram Mourits
vertaald uit het Engels door Krijn Peter Hesselink
In 1973 was de in Santa Monica geboren zanger/gitarist Ry Cooder voor het eerst in
Nederland. In Hilversum gaf hij een optreden voor de VPRO-Radio waarin hij een
zelfgeschreven ‘depression song’ speelde: ‘Death Valley’. Het lied vertelt het verhaal
van een boer die rond probeerde te komen in het Amerikaanse Midwesten, maar die
failliet ging na een reeks tegenslagen.
Flash floods changed my land around, 1916 went dry
My wife and kids died in that year, and dust was what I had.
Read your morning paper, and on your radio There is another sunshine
dream gone down.
De hoofdpersoon besluit naar het welvarende Californië te vertrekken, omdat ‘a
grapefruit ranch was promised where the ocean breezes blow’. Het interessantste
deel is de lange inleiding die Cooder geeft, vermoedelijk uitgaand van de
onwetendheid van het Nederlandse publiek. Hij weidt uit over de historische context
van zijn verhaal: de landbouwcrisis die in de twintiger en dertiger jaren een ware
volksverhuizing onder de boeren veroorzaakte. Californische landmakelaars
profiteerden van deze crisis door landbouwgrond van dubieuze kwaliteit te verkopen
in het veelbelovende westen.
Cooder kende dit verhaal vanuit een muzikaal perspectief. Zijn eerste twee platen
bestaan voornamelijk uit folk- en bluesliedjes uit de dertiger en veertiger jaren. Zijn
debuutalbum bevatte liedjes als ‘One Meat Ball’, ‘How Can a Poor Man Stand Such
Times and Live’, ‘Dark Was The Night (And Cold Was the Ground)’ en ‘Police Dog
Blues’. Er stond ook een versie van Woody Guthries dust bowl ballad ‘Do Re Mi’
op het album. Cooders tweede album uit 1972 heette lnto the Purple Valley, een titel
die ontleend was aan een ansichtkaart die voor land in Death Valley adverteerde. De
plaat heeft grotendeels dezelfde thematiek: ‘The Taxes on the Farmer Feed Us All’
(een bewerking van het volksliedje ‘The Farmer Is the One Who Feeds Them All’),
‘Money Honey’, ‘How Can You Keep on Moving’, en (nog een lied van Woody
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Guthrie) ‘Vigilante Man’. Deze liedjes vertellen een verhaal over crisis en depressie
vanuit het perspectief van de getroffen mensen.
In het vervolg wil ik het beeld schetsen dat de dust bowl ballads van de
landbouwcrisis geven. Ze geven een andere versie van de geschiedenis; niet enkel
de droge feiten, maar ook de beproevingen van individuele boeren. De dust bowl
ballads vertellen het verhaal van een voortdurende zoektocht naar een plek waar het
beter zal zijn, naar het westen, een bestemming die bijna mythische proporties
aanneemt. Het zijn meer dan eigentijdse sociale documenten. Ze houden de
geschiedenis levend. In het werk van Ry Cooder, Arlo Guthrie, maar recenter ook
in dat van Bruce Springsteen, Billy Bragg en Wilco, worden deze verhalen altijd
weer verteld.
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The dust bowl
In de twintiger en dertiger jaren verkeerde een groot gedeelte van de landbouwgrond
op de uitgestrekte prairies van het Amerikaanse Midwesten in een slechte staat. De
omstandigheden om landbouw te bedrijven in dit gebied zijn toch al niet ideaal; een
groot deel van de grond vergt er curatieve of preventieve behandeling om grond
geschikt te maken voor intensieve landbouw. Dit geldt natuurlijk met name voor de
goedkoopste grond, die het eigendom was van de armste boeren die niet het geld
hadden voor de speciale behandeling die hun grond nodig had. Ze kochten een klein
stuk land en bewerkten het intensief. Ze konden het zich niet veroorloven verantwoord
met de grond om te gaan, en deden dat dan ook niet. Eigenlijk was hun grond
ongeschikt voor tarwebebouwing, maar tot de jaren dertig werd het land voor niets
anders gebruikt - de markt vroeg er immers om. De boeren belastten de grond te
zwaar, en een langdurige droogte putte de grond nog verder uit. Dit leidde uiteindelijk
tot de ‘dust bowl’; een reeks grote zandstormen waardoor de landbouwgrond werd
verwoest en waardoor de boeren werden verdreven.

The black blizzards roll in

Achteraf gezien hadden de zandstormen in theorie wellicht voorkomen kunnen
worden, maar in de praktijk was dat onmogelijk. De boeren waren in een vicieuze
cirkel beland waaruit ze onmogelijk konden ontsnappen. Zelfs als ze hadden geweten
wat de consequenties waren van de wijze waarop ze landbouw bedreven, dan hadden
ze er nog niets aan kunnen doen. In theorie stonden er twee oplossingen voor hen
open. Ze hadden ofwel eens in de zoveel tijd de grond braak moeten laten liggen,
ofwel ze hadden eens in de zoveel tijd van gewas moeten wisselen. Beide
benaderingen waren in de praktijk onhaalbaar.
De ‘dust bowl’ was een hoofdzakelijk door menselijk handelen veroorzaakte ramp.
Er was een verklaring voor en er bestonden mogelijke agrarische oplossingen. Het
wekt geen verbazing dat de rationele, feitelijke kant in de liedjes grotendeels afwezig
is. In ‘The Great Dust Storm’, dat begint als een min of meer feitelijk relaas, beschrijft
Woody Guthrie vervolgens hoe de mensen de zandstormen ervoeren als iets dat even
onvermijdelijk was als het laatste oordeel. En in zekere zin was dat natuurlijk ook
zo. Als de mensen wilden eten, moesten ze geld verdienen. Als ze geld wilden
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verdienen, moesten ze gewassen verbouwen. En als ze gewassen verbouwden, putten
ze daarmee de grond uit. De boeren waren zich niet bewust van deze vicieuze cirkel
en zagen de rampen daarom als een onvermijdelijk noodlot.
On the fourteenth day of April in 1935
There struck the worst of dust storms that ever filled the sky
[...]
From Oklahoma City to the Arizona Line Dakota and Nebraska to the lazy
Rio Grande It fell across our city like a curtain of black rolled down
We thought it was our judgement, we thought it was our doom
‘The Great Dust Storm’ is geen protestlied. De stormen worden beschreven als
onverklaarbare, tragische gebeurtenissen, als het noodlot van de boeren. Nergens
wordt geopperd dat de overheid wellicht iets zou kunnen doen om de rampen te
voorkomen, of dat slecht beleid ze mede zou kunnen hebben veroorzaakt. ‘The Great
Dust Storm’ is niet tegen iets of iemand gericht. In de ‘worst of dust storms’ wordt
de hand van God gezien, en een aanleiding tot berusting, niet tot protest.
Ook het gegeven dat de stormen zo overweldigend waren, droeg bij aan deze
zienswijze. De stormen veroorzaakten totale duisternis op het midden van de dag.
De grote zwarte wolken die dreigend achter kleine boerderijtjes opdoemden, joegen
zelfs de dieren angst aan. Het fenomeen smeekte bijna om een metafysische
verklaring. Sommige slachtoffers vergeleken het met het einde van de wereld, een
verklaring waar boeren gevoeliger voor waren dan voor de feitelijke rationaliteit van
de officiële instanties. ‘The American people, including the migrants, found [...] a
kind of unconscious comfort in viewing the storms as a judgement from the Almighty.’
(Stein 1974, p. 14)
Hoewel de meeste getroffen boeren in het Midwesten bleven en zich door de ‘dust
bowl’ heen sloegen, gingen velen weg, omdat ze geloofden dat de situatie hopeloos
was en dat het elders onmogelijk slechter kon zijn. Ze reisden met hun families,
meestal met de auto, en bijna altijd naar het westen. Ze lieten alles wat ze bezaten
achter en gingen een onzekere toekomst tegemoet in het westen, in de hoop de ‘dust
bowl’ voor de ‘fruit bowl’ in te ruilen, zoals Woody Guthrie het verwoordt in ‘Talkin'
Dust Bowl’.
The rain quit and the wind got high
Black old dust storm filled the sky
I traded my farm for a Ford machine,
Poured it full of this gasoline
And started... rockin' and rollin'
Out to the old California... fruit bowl

De motieven van dit liedje zijn typerend voor veel dust bowl ballads. Ten eerste
wordt verhuizen gezien als de beste oplossing. De boerderij wordt opgegeven en
verkocht om een auto te kunnen kopen. Door te reizen komt een hoopvoller toekomst
binnen handbereik. Het tweede belangrijke thema is de aantrekkingskracht van het
westen. Californië wordt afgeschilderd als een ‘fruit bowl’, als een ideale plaats voor
landbouw. Dit zijn de ‘dust bowl’-varianten op twee thema's die zowel in de blues
als in de folk een centrale rol spelen: reizen als het middel bij uitstek om verbetering
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in je situatie aan te brengen en de mythische aantrekkingskracht van het onontgonnen
westen.

Reizen...
Voor de boeren was er niets romantisch aan reizen; hun motivatie was voornamelijk
pragmatisch. Vaak was de grote stad de plek waar ze hun hoop op gevestigd hadden.
In industriesteden als Pittsburgh, Chicago of Detroit was er eenvoudigweg een grotere
kans een baan te vinden. Blueszanger Bob Campbell werd geconfronteerd met de
problemen van de landbouw en werd aangetrokken door de reputatie van Detroit als
een plaats waar je makkelijk een baan kon vinden.
I'm goin' to Detroit, I'm gonna get myself a job, I'm tired of layin' around
here workin' on the starvation farm (Oliver 1990, p. 31)
Ook Los Angeles was een grote stad en had dus dezelfde reputatie als de
industriesteden in het noorden; dat het makkelijk was er een baan te vinden. Vooral
vanaf het begin van de Tweede Wereldoorlog was er veel werk in de oorlogsindustrie
en nam de migratie van arbeiders enorm toe. Een boer uit Oklahoma merkte op:
‘They're goin' to California like they used to go to Michigan’ (Lange/Taylor 1969,
p. 56).
Waar de bluesmuzikanten over Highway 51 en 61 zongen, daar was het Highway
66 die bekend kwam te staan als ‘the highway of the migrants’. Deze weg voert op
haar weg naar Californië door Missouri,
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Oklahoma en het noorden van Texas. Sommige boeren gingen van katoenveld naar
katoenveld, en voor hen gaf de snelweg de richting aan. Highway 66 passeert plantage
na plantage, en de reis naar Californië kon maanden of zelfs jaren duren voor de
katoenboeren, die zich al naar gelang het seizoen voor korte tijd ergens vestigden
om vervolgens weer verder te trekken. Een boer uit Arkansas vertelde het zo: ‘We're
bound for Kingisher, Oklahoma, to work in the wheat, and Lubbock, Texas, to work
in the cotton. We're trying not to, but we'll be in California yet’ (Lange/Taylor 1969,
p. 48). Woody Guthrie beschrijft Highway 66 als de weg bij uitstek voor de geplaagde
migranten in zijn ‘66 Highway Blues’.
There is a High way from coast to coast,
New York to Los Angeles,
I'm a goin' down that Road with Troubles on my Mind,
I got theet 66 High way Blues

Highway 66 is de meest legendarische, maar zeker niet de enige ‘migrant highway’.
Bij wijze van epigram begint de uitgave uit 1969 van An American Exodus, de
fotodocumentaire over de ‘dust bowl’-migratie, met een foto van Highway 54 met
daarbij een anonieme opmerking die een echo lijkt te zijn van Robert Johnsons
‘Rambling on my mind’: ‘I've got the road in my head.’ De snelweg is meer dan
enkel een manier om ergens te komen. Net zoals in de blues vormt de weg niet enkel
een route naar de hoopvolle horizon, maar wordt hij ook zelf tot een symbool voor
hoop en ontsnapping.
Het beste voorbeeld van de manier waarop de mogelijkheden die het westen bood,
gecombineerd of, wellicht nauwkeuriger, verward werden met de mogelijkheden die
het noorden bood, is een lied van Robert Johnson, de beroemdste vertolker van de
deltablues. Hij is geboren in het kleine Hazlehurst, Mississippi en heeft de staat
tijdens zijn leven vrijwel nooit verlaten. De werkelijkheid mocht de mythologie niet
in de weg staan: hij zong over ‘the land of California, my sweet home Chicago’,
waarmee hij die winderige stad dus in het warme Califonië plaatste. Johnsons
‘vergissing’ is een indirecte indicatie van de groeiende reputatie die Californië in het
zuiden van de Verenigde Staten genoot.

...naar het westen
Kwantitatief was de invloed van de ‘dust bowl’ op de migratie niet heel groot. De
geschiedenis van het zuidelijke Californië is één grote opeenvolging van hausses,
en de ‘dust bowl’-volksverhuizing vormt slechts een van de vele fasen in dat proces.
Wat de ‘dust bowl’-migranten onderscheidt van eerdere generaties is dat de boeren
uit Oklahoma arme mensen waren, die niet zozeer op zoek waren, als wel op de
vlucht. Hun eerste zorg was niet een nieuw bestaan op te bouwen, maar het oude te
ontvluchten. Maar het idee dat de volksverhuizing naar Californië veroorzaakt werd
door de omstandigheden thuis kan enkel een deel van de waarheid zijn. Het is zeker
aannemelijk dat de reden voor de massale volksverhuizing in de eerste plaats gevormd
werd door slechte omstandigheden thuis, maar daarmee is nog niet verklaard waarom
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juist Californië zo populair was als eindbestemming. Blijkbaar was Californië de
hoop op een beter leven gaan belichamen. Maar hoe heeft dat beeld kunnen ontstaan?
Ten eerste was er het bekende idee van het westen als de plek van de nieuwe
mogelijkheden. Pioniers gingen traditiegetrouw naar het westen, of ze nu op zoek
waren naar goud, geluk, of landbouwgrond, en Californië was eenvoudigweg ‘the
last frontier’.
Toerisme was een andere factor die de mythologie aanwakkerde. Om het toerisme
aan te moedigen werden aan Californië mythische kwaliteiten toegeschreven. De
reputatie van Californië als ‘fruit bowl’, het gebied waar je als boer niet kon
mislukken, vond mede haar oorsprong in de reclamepraatjes die rijke lieden moesten
verlokken om in Californië op vakantie te gaan. Sommigen van hen bleven in
Californië. De vroegste generaties zetten fruitkwekerijen op en profiteerden van het
alsmaar aanzwellende toerisme. Hierdoor ontstond de mythe van eeuwig goed weer,
ongelofelijke oogsten en een comfortabele afwezigheid van rampspoed.
Dit beeld werd op zijn minst gedeeltelijk gecreëerd door organisaties als de
All-Year Club, een reclamebedrijf dat het hele jaar door toeristen poogde te lokken.
Dergelijke ‘clubs’ waren in eerste instantie gericht op rijke lieden - en zoals eerder
gezegd niet zonder succes. Maar de rijken waren niet de enigen die de verhalen over
het zonnige zuidelijke Californië vernamen. Zoals de meeste reclamecampagnes van
dit type was de All-Year Club té succesvol. De advertenties van de club waren mede
verantwoordelijk voor de gigantische instroom van verpauperde boeren uit Oklahoma
en Arkansas in de jaren dertig. Het is niet waarschijnlijk dat deze advertenties de
kleine boerderijtjes op het platteland van Oklahoma bereikten, maar zelfs als ze niet
de directe aanleiding vormden, droegen ze zeker
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(Sharon Hagen)
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bij tot de beeldvorming van Californië als een waar paradijs. Zoals Ry Cooder zijn
Nederlandse publiek vertelde, circuleerden er in het Midwesten ansichtkaarten waarop
Death Valley de ‘purple valley’ werd genoemd.
De sporen van deze verkooppraatjes kunnen makkelijk teruggevonden worden in
de folkliederen over Californië. Er wordt in deze liedjes vaak naar het wonderbaarlijke
klimaat verwezen en naar het heilzame effect ervan op de landbouw. Als Woody
Guthrie naar Californië gaat, gaat hij naar ‘where them grapes and peaches grow’,
dan gaat hij ‘from that dust bowl to the peach bowl’. En hoewel de hoop en de
verwachtingen voornamelijk economisch van aard zijn, wordt Californië altijd
geïdealiseerd tot een waar paradijs, en wordt het gebied geassocieerd met wonderen.
De bijna kinderlijke verkooppraatjes over formidabele oogsten en wonderbaarlijk
snel groeiend fruit droegen hoogstwaarschijnlijk aanzienlijk bij aan dit beeld.
They say in California
That money grew on trees,
That everyone was going there
Just like a swarm of bees
(Gregory 1989, p. 20)

In dit fragment komen verscheidene beelden samen die een idealistische kijk op
Californië geven. Zowel de natuurlijke als economische omstandigheden worden als
bovennatuurlijk voorgesteld. Er is geld, en dat groeit aan de bomen. Bovendien wordt
door de vergelijking van mensen en bijen een overeenkomst geïmpliceerd tussen
Californië en een bloem.
De belangrijkste factor was vermoedelijk mondtot-mondreclame. De succesvolle
kolonisten (en de eerste generaties waren vaak behoorlijk succesvol) deden verslag
van hun belevenissen aan hun families die in Oklahoma waren achtergebleven. Vaak
besloten deze families zich bij hen aan te sluiten. Bovendien deden deze
succesverhalen ook in bredere kring de ronde en ontstond er daardoor onder grote
delen van de bevolking het beeld dat Californië een geweldig gebied was voor
landbouw. Stein citeert een migrant die een vriend achterna reisde die ‘was out here
[Californië, BM] last year, went back to Oklahoma telling folks he hadn't had any
trouble getting work at higher pay’ (Stein 1974, p. 24). En Woody Guthrie vertelt in
zijn autobiografie over een brief van zijn tante Laura, waarin zij schreef: ‘... when
Texas is so dusty and bad, California is so green and pretty. You must be twenty-five
by now, Woody. I know I can get you a job here in Sonora. Why don't you come?’
(Guthrie 1970, p. 249) Deze verhalen hadden veel meer impact dan de
ontmoedigingspropaganda die de boeren van Oklahoma ervan poogde te overtuigen
dat er daar geen werk was. Het positieve beeld, gecreëerd door reclamepraatjes en
door de eerste kolonisten, bleek erg hardnekkig te zijn. Wat bleef hangen was het
idee dat het voor een boer eenvoudig was om werk te vinden in Californië. De
volgende regels zijn afkomstig uit een lied van Jack Bryant:
You've heard the story
Of old Sunny Cal
[...]
They say, ‘Come on, you Okies,
Work is easy found
Bring along your cotton pack
You can pick the whole year round’
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(Gregory 1989, p. 20)

Het is veelbetekenend dat dit lied over een verhaal gaat en dat de positieve
opmerkingen over werk in Californië tussen aanhalingstekens staan. ‘Sunny Cal’
heeft een reputatie in Oklahoma; de zanger vertelt niet over zijn persoonlijke
ervaringen, maar verwijst naar wat algemeen bekend wordt verondersteld: ‘you've
heard the story’ en ‘they say’. Dit is tevens een indirecte aankondiging van de
teleurstelling die wel eens zou kunnen volgen.

Californië
Californië kon de hooggespannen verwachtingen niet altijd waarmaken. De houding
tegenover de nieuwe woonplaats was vaak ambivalent. De mogelijkheden waren er
wellicht, maar niet iedereen kon ervan profiteren.
Vooral in de eerste stadia van de volksverhuizing waren er veel boeren die erin
slaagden een nieuw bestaan op te bouwen. Deze mensen pasten wonderwel in de
American dream en hun verhalen werden dan ook gretig door journalisten opgetekend
die gewoonlijk meldden ‘that America's losers had become modest winners’ (Gregory
1989, p. xiv). Zij vormden het levende bewijs dat de American dream nog altijd
werkte en dat iedereen in dit land gelijke kansen kreeg. Zoals ik hierboven beschreef,
bereikten deze succesverhalen ook Oklahoma waar ze nog meer mensen ertoe
aanzetten hun geluk in Californië te beproeven. Niet al deze migranten waren even
succesvol. Het was tenslotte de tijd van de grote depressie.
Als gevolg van de wijze waarop in Californië landbouw werd bedreven, was er
daar enkel aan
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seizoensarbeid een reële stabiele behoefte. Tijdens de oogst waren er vele arbeiders
nodig, maar zodra die aangevoerd waren, was de werkgelegenheid verdwenen: de
boeren waren reizigers geworden. In tegenstelling tot de Mexicaanse en Japanse
arbeidskrachten, die aan deze procedure gewend waren, brachten de ‘dust
bowl’-migranten al hun bezit en hun hele gezin met zich mee, in de hoop zich
definitief in Californië te vestigen. ‘And this is a new thing in migrant labour, for
the foreign workers were usually imported without their children and everything that
remains of their old life with them.’ (Steinbeck 1938, p. 2)
Elk jaar zaten de gezinnen in de winter zonder werk en zonder eten. John Steinbeck
schreef een pamflet over deze situatie, Their Blood Is Strong, waarin hij het
landbouwbeleid een mislukking noemt. Hij noemt de situatie onmenselijk en roept
de Californische overheid op er iets aan te doen. De migrant was een politiek probleem
geworden.
De eerste reactie van de autoriteiten was potentiële migranten af te schrikken door
borden langs de Highway 66 te plaatsen waarop teksten stonden geschreven zoals
‘No jobs in California. No

State-Relief Available for Non-Residents.’ En die migranten die deze waarschuwingen
in de wind sloegen (en dat waren er velen), bemerkten tot hun schrik dat de gastvrije
Californische mentaliteit van weleer drastisch was veranderd. Ze werden ‘Arkies’
en ‘Okies’ genoemd en daar werd meer mee bedoeld dan enkel hun herkomst. ‘Okie’
werd een benaming voor arme blanken; het betekende mislukkeling en was een uiting
van minachting. ‘You take some of these guys and give them the best land in the
Garden of Eden and they'd starve to death’, merkte een Californische boer op
(geciteerd bij Gregory 1989, p. 101). Negatieve vooroordelen tegenover immigranten
was natuurlijk niets nieuws, maar de vorige generaties waren steeds buitenlanders
geweest: Mexicanen en Japanners. Er was nu veel meer protest en sociale onrust,
vermoedelijk om de cynische reden dat het ‘white, old-stock American natives,
Protestant Americans, rural Americans’, betrof ‘who were now bearing the grunt of
prejudices traditionally addressed to “foreigners”’ (Gregory 1989, p. 102). Een
belangrijk argument uit de conclusie van John Steinbecks Their Blood Is Strong dat was geschreven met de bedoeling om het voor de zwakkeren op
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te nemen - was dat de nieuwe migranten ‘are of the best American stock, intelligent,
resourceful’. Niemand nam het op voor de Mexicaanse en Japanse arbeiders.
De veranderende opvattingen worden duidelijk weerspiegeld in de liedjes. Een
folksong uit Oklahoma van het eind van de dertiger jaren is pessimistisch van toon
en het beeld van het westen dat erin geschilderd wordt, verschilt drastisch van de
‘poor man's heaven’ uit oudere liedjes:
You people of Oklahoma
If you ever come out West,
Have your pockets full of money,
And you'd better be well-dressed
(McWilliams 1969: 30)

De mogelijkheid van een teleurstelling die enkel indirect aan werd gegeven in oudere
liedjes, is expliciet geworden. De waarheid is hard: je moet rijk zijn om het te maken,
of je nu in Californië bent of ergens anders.
Het lied dat dit verhaal het meest volledig vertelt, is Woody Guthries ‘Do Re Mi’.
Ik zal het volledig citeren, omdat het alle stadia van de volksverhuizing beschrijft
en vele elementen benoemt die ik hierboven heb beschreven.
Lots of folks back east, they say, leavin' home every day,
Beatin' a hot old dusty trail to the California line
Cross the desert sands they roll, gittin' out of the old dust bowl;
They think they're goin' to a sugar bowl, here's what they find:
The police at the port of entry say:
‘You're number fourteen thousand for today’
If you ain't got the Do Re Mi,
Better go back to beautiful Texas,
Oklahoma, Kansas, Georgia, Tennessee,
California is a Garden of Eden,
A paradise to live in or see.
But believe it or not, you won't find it so hot,
If you ain't got that Do Re Mi.
If you want to buy a home or farm, that can't do nobody harm,
Or take your vacation by the mountains or sea.
Don't trade your old cow for a car, better stay right where you are,
Better take this little tip from me:
‘Cause the governor on the radio today
Jumped up to the microphone and he did say:
If you ain't got that Do Re Mi...

Dit lied vertelt het hele verhaal. Het geeft de aanvankelijke reden aan om te vertrekken
(‘that old dust bowl’), het weerspiegelt de hoop van de reizigers (‘sugar bowl’ en
‘Garden of Eden’), het vertelt over de reis (‘dusty trail’), over de teleurstelling (‘you
won't find it so hot’), en over de waarschuwingen van de autoriteiten (‘governor on
the radio’). Het toont de houding van de inwoners van Californië; zowel die van de
overheid (‘the police at the entry’) als die van het grote publiek: als je op vakantie
wilt en je hebt geld, ben je van harte welkom, maar anders kun je beter weggaan.
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De meeste boeren gingen niet weg, maar bleven in Californië, of ze nu succesvol
waren of niet. Ze hadden geen keus. Vanuit Californië is het onmogelijk nog verder
naar het westen te gaan. Californië is de ware ‘final frontier’ in Amerika. Als je het
hier niet maakte, had je je laatste kans verprutst. Er zijn een paar liedjes waarin de
hopeloosheid van deze situatie omgezet wordt in de wens nog verder te trekken, al
blijft de bestemming vaag en lijkt het niet meer zo gemakkelijk als vroeger om verder
te blijven gaan:
How can you keep on moving, unless you migrate too?
They tell you to keep on moving, but migrate you must not do
The only reason for moving, and the reason why I roam,
To move to a new location, and find myself a home

Hier is berusting niet langer een belangrijk thema. Dit liedje is overduidelijk een
aanklacht tegen de autoriteiten (‘they’) met hun onmogelijke eisen. De toon is nu
bitter. Het uiterste westen was bereikt en desondanks wilden ‘ze’ nog steeds dat je
verder ging. In het kader van de reputatie van Californië als ‘the true and final frontier’
is dat een keiharde veroordeling.

Een geschiedenis geschreven door muzikanten
Er zijn verschillende manieren om de geschiedenis van de ‘dust bowl’ te vertellen.
Het is een voorbeeld van
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‘human endurance in the face of natural adversity - or as a symbol of human
irresponsibility in the face of natural fragility’ (Cronon 1992, p. 1369). Geen van
deze verklaringen verdient de voorkeur boven de andere. Het zijn twee gelijkwaardige
manieren om het verhaal te vertellen.
De teksten weerspiegelen de behoefte van de mensen om hun problemen tot een
verhaal te maken, om betekenis te geven aan wat hen overkomt. ‘Without some plot
to organize the flow of events, everything becomes much harder - even impossible
- to understand’ (Cronon 1992, p. 1351). Vanuit dit perspectief vormen de dust bowl
ballads de mythologie van de getroffen boeren.
De autoriteiten en de landbouwkundigen presenteerden de ‘dust bowl’ als een door
menselijk handelen veroorzaakte ramp, maar de slachtoffers creëerden een verhaal
waarin het noodlot en de straf van God een centrale rol speelden. Het verhaal zoals
het verteld is door de folkzangers, en met name door Woody Guthrie, is een verhaal
van hoop en ellende. De teksten gaan bijna altijd over een andere plek, waar de hoop
op een beter leven op geprojecteerd wordt. De boer uit Oklahoma zingt over de ‘fruit
bowl’, maar de migrant hoort in Californië dat hij beter terug kan keren naar ‘beautiful
Texas, Oklahoma, Georgia...’ De boer uit Oklahoma verlaat huis en haard op zoek
naar een ‘poor man's heaven’, maar de werkelijkheid is dat een ‘Okie’ niet welkom
is als hij geen geld heeft.
Het is interessant om te zien dat de oudere liedjes de politieke kant van de zaak
veel minder belichten dan wellicht verwacht zou worden. De muzikale tegenhangers
van de argumenten van historicus Carey McWilliams of van het pamflet van John
Steinbeck kunnen enkel gevonden worden in liedjes die pas later, achteraf, geschreven
zijn. De liedjes uit de tijd zelf gaan over individuele ontberingen. Het verlangen de
wereld te veranderen komt amper voor, zelfs niet in de meeste dust bowl ballads van
Woody Guthrie, wiens teksten een sterke sociale dimensie hadden.
Folk vervulde een vergelijkbare functie als de blues. Folk vertelt over de ellende
en de mislukkingen van de armen, maar weerspiegelt ook hun hoop, een hoop die
gevestigd was op mobiliteit en op het belangrijkste symbool voor die mobiliteit: de
snelweg. Het verhaal van de ‘dust bowl’ is vanuit dat perspectief het verhaal van de
reis, van een eeuwige zoektocht naar een plek waar het beter is.
Waar Ry Cooder de oorspronkelijke verhalen nieuw leven inblies, daar plaatst
Bruce Springsteen de verhalen in hun historische context met zijn recente The Ghost
of Tom Joad (1995). Alle vertrouwde elementen spelen hun rol: de ramp (‘Dry
Lightning’), de mythische betekenis van de snelweg (‘Highway 29’) en de
onvermijdelijke trek naar het westen (‘Goin' someplace there's no goin' back’).
Springsteen legt ook het verband tussen de dagen van de depressie en de huidige
crisis in de Amerikaanse binnensteden. De aan de ‘dust bowl’ ontleende beelden
hebben de dertiger jaren overleefd en dat is voor een belangrijk deel te danken aan
de muziek.
Bertram Mourits is aio bij het instituut Nederlands van de Universiteit
Utrecht. Daar promoveert hij op een proefschrift over de jaren zestig. Hij
heeft een jaar in het Midwesten gewoond en is fan van Ry Cooder.
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column
De voorbijganger als deskundige
Gert den Toom
Je ziet ze maar een enkele keer in beeld: meestal wanneer ze de deur opendoen omdat
ze bloemen krijgen; wanneer ze, enkele weken later, tijdens een copieuze maaltijd
hun zenuwen zitten weg te drinken; en ten slotte: wanneer ze tot winnaar worden
uitgeroepen en glimlachend hun cheque in ontvangst nemen. Nederlandse schrijvers
op televisie, dat is: praten over prijzen en penningen, dat is: Thomas Rosenboom die
na vijf jaar werken naar buiten komt om voor het oog van de wereld zijn loonzakje
op te halen. Een ironisch dankwoord en verdwenen is hij al weer. Ondertussen, buiten,
schieten de verkoopcijfers omhoog.
Uitgevers struikelen jubelend over de voorraaddozen wanneer auteurs hun kop op
de beeldbuis laten zien. Mede daarom lijkt het voor schrijvers een doel op zich te
worden om op televisie te komen, als gast van Groenteman of, desnoods, in ‘Mijnheer
van Dale wacht op antwoord’. Het biedt hun de gelegenheid heel direct een publiek
te bereiken. Zij kunnen hun werk promoten, dwars door de ridicule spelletjes en
voorspelbare interviews heen. Ze kunnen echter ook van de gelegenheid gebruikmaken
om hun mening te geven over politieke en maatschappelijke ontwikkelingen. Een
heel enkele keer worden ze daar speciaal voor uitgenodigd. Omdat soms niemand
het meer weet. Dan mag de schrijver het weten.
Met enige regelmaat zit Joost Zwagerman, net als Ronald Giphart, in het
praatprogramma van Barend en Van Dorp. Hij mag in de uitzending tegenwicht
bieden tegen Barends onvervalste, verhitte populisme en Van Dorps voorgewende
dommigheid. Hij mag belezen reflecteren op de politieke en maatschappelijke
ontwikkelingen die ter sprake komen. Het lijkt schitterend: de Nederlandse schrijver
in de rol van welbespraakte commentator. In Frankrijk heb je daar de zogenaamde
intellectuelles voor. Dat is daar een beroep, intellectueel zijn. Ik vraag me altijd af
wat een intellectueel eigenlijk doet. Maar laat ik niet afdwalen. De Nederlandse
schrijver zit aan tafel als deskundige - de verbeelding komt net zo goed aan het woord
als het materialisme, de markteconomie en de onverschilligheid. Het klinkt
rechtvaardig. Maar is het ook werkelijk zo?
In Nederland heeft men een hekel aan intellectuelen, al helemaal wanneer ze op
televisie komen. De vraag is dan wat een intelligente schrijver in beeld moet zeggen
zonder als intellectueel over te komen. Auteurs als Zwagerman en Giphart worden
echter niet uitgenodigd vanwege hun overtuigingen en ook niet vanwege de literaire
kwaliteit van hun werk. Het is veeleer zo dat ze erbij zitten om prikkelende meningen
te verkondigen. Ze worden uitgenodigd omdat ze bekend zijn. En omdat ze goed
hebben verkocht. Als je veel boeken verkoopt, dan moet je wel interessant zijn. Zo
eenvoudig is dat; zo zijn de wetten van de media, de markt en de massa. Door de
hoge verkoopcijfers wordt de gearriveerde auteurs een allround deskundigheid
toegedicht. Ze krijgen volop gelegenheid hun mond open te doen en vervolgens
bepalen ze op televisie het beeld van de Nederlandse schrijver.
Zwagerman en Giphart kunnen goed met taal uit de voeten. Maar vrijblijvende
soundbites produceren is iets anders dan geëngageerd schrijver zijn. Het lijkt erop,
het schijnt zo, maar het is slechts de flinterdunne buitenkant. De auteurs gebruiken
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hun reputatie om zich, schijnbaar op de hoogte en betrokken, over van alles en nog
wat uit te spreken. En de presentatoren knikken respectvol.
De verhouding tussen Nederlandse schrijvers en hun maatschappelijke
betrokkenheid blijft boeien. In juli 2000 verscheen er in de Volkskrant een open brief
aan de regering, door veertig schrijvers ondertekend. De afgelopen jaren waren het
alleen varkentjes geweest die Literair Nederland tot waarachtig engagement wisten
te bewegen. Nu vroegen de auteurs aan de overheid om zich te verantwoorden voor
de rol van Dutchbat bij de etnische zuivering van Srebrenica, in 1995. De brief had
net zo goed geschreven kunnen
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zijn door de ondernemingsraad van hoofdconducteurs van de Nederlandse
Spoorwegen, zo fantasieloos was hij opgesteld. Geen spoor van verbeelding of een
goed idee. Bovendien is het overgrote deel van de Nederlandse bevolking er al jaren
van overtuigd dat de waarheid over de enclave nog boven tafel moet komen. De
Nederlandse schrijvers, onder wie ook Zwagerman en Giphart, dachten daar nog iets
aan te moeten toevoegen. Maar deze mosterd na de maaltijd smaakte helemaal nergens
naar en sorteerde geen enkel effect. Nederland ging weer over tot de orde van de
dag.
In 2000 verscheen Zwagermans Pornotheek Arcadië, een bundel essays over met
name literaire onderwerpen. Als de schrijver ergens verstand van heeft, dan is het
zijn eigen vak, dus daar valt weinig op aan te merken. Zwagerman schrijft over
Amerikaanse, Engelse en Nederlandse literatuur en werpt met de verschillende essays
niet alleen een licht op zijn voorkeuren, maar ook op zijn preoccupaties met het beeld
van de schrijver en de literatuur. Hij heeft in de bundel een aantal essays opgenomen
die hij eerder uitsprak tijdens zijn gastschrijverschap aan de Universiteit van
Groningen en die bovendien ook in de Volkskrant gepubliceerd zijn. De
vasthoudendheid waarmee Zwagerman zijn gedachten wereldkundig wil maken,
waren voor mij aanleiding om nu eens te zien waar hij eigenlijk op hamerde. In
‘Zeven manieren om nooit meer aan het werk te komen’ en ‘Bacchus versus
Belladonna’ doet hij verwoede pogingen om alle geromantiseerde schrijversidealen
te ontkrachten. De vele voorbeelden die hij aanhaalt moeten aantonen dat de
overspelige, drinkende, druggebruikende schrijvers enerzijds en de monomane, haast
celibataire schrijver anderzijds ficties zijn. En als ze wel bestaan, zijn ze ‘door
subsidieregelingen gepamperde nepbohémiens’. De schrijver is geen mietje, maar
een hardwerkende huisvader, die moet zorgen dat er brood op de plank komt. Wanneer
Zwagerman over John Updike schrijft, wordt duidelijk dat diens enorme literaire
productie, gecombineerd met een karrenvracht aan journalistiek werk en een
burgerlijk, maar spicy gezinsleven, volgens Joost een beter beeld geven. De
belastingbetaler kan opnieuw gerust ademhalen: schrijvers moeten inderdaad niet
zeuren, niet bedelen en niet zo raar doen. Het zijn ook maar gewone mensen - Joost
mag het weten.
Alle hippe ontkenningen ten spijt; die gewone mensen bestaan in Nederland nog
steeds. Zij stemmen, als het niet regent, Partij van de Arbeid. Zij kunnen lachen om
Jack Spijkerman, vinden dat Youp van 't Hek ons leven doorziet; zij hebben wat ik
noem de ‘VARA-mentaliteit’. Zij zijn de voorbijgangers in de straat, zij doen gewoon,
omdat ze dan al gek genoeg doen. En: ze vinden dat anderen dat ook moeten doen.
Dit streven naar nivellering heeft meer met terugbrengen tot het eigen niveau te
maken dan met werkelijke nivellering. Wanneer al het vreemde, het nieuwe, het
‘andere’ met onbegrip tegemoet getreden wordt, is er geen vooruitgang meer. Het is
niet ongewoon dat deze gewone mensen ernaar streven de aldus ontstane elites te
ontmaskeren of te bespotten. Dat houdt uitsluiting in van anderen die zogenaamd
niet ‘gewoon’ zijn, die niet tot de groep behoren, die zonderling zijn - of dat nu komt
door materieel bezit of door kunstzinnige activiteiten. Zwagerman mag dan
intellectueel blijven formuleren, hij heeft zich deze mentaliteit, dit gesundes
Volksempfinden aardig eigen gemaakt. In een vernietigende column over
onderbuikspreker Pim Fortuyn schreef hij: ‘Wie hooggeleerd het populisme predikt,
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is verzekerd van het respect van omhooggevallen koekenbakkers.’ Maar in hoeverre
steekt hij de hand in eigen boezem?
De Nederlandse schrijver op televisie versimpelt de zaken. Hij bedient zich van
spitsvondigheden en scherpe humor - zodat de verschillen tussen schrijvers en
cabaretiers wegvallen. Of hij sluit, zoals Zwagerman en Giphart dat doen, nauw aan
bij de volkscultuur en de heersende opinie; hij bevestigt de bestaande orde. Dat is
ook een vorm van populisme, die bovendien garant staat voor succes. Voorbijgangers
lezen graag schrijvers die voor voorbijgangers schrijven. Want die schrijven tenslotte
niet omdat ze een goed boek willen maken, die beschrijven de wereld die de lezers
al kennen.
De Nederlandse schrijver zou boven de wetten van vraag en aanbod moeten staan.
Hij zou zijn verbeelding aan de macht moeten laten. En wanneer hij werkelijk
geëngageerd is, zou hij zijn inzichten met fantasie vorm moeten geven in zijn literaire
werk. Rationalisten en analytici van de actualiteit zijn er al voldoende - en deskundiger
- op uiteenlopende terreinen als de psychologie, de sociologie, en de politiek. Als de
schrijver een rol van betekenis wil spelen in het maatschappelijke debat, moet zijn
rol een literaire zijn. Voor het overige heeft hij niets meer toe te voegen dan iedere
andere, willekeurige voorbijganger.
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De zee als een uitgestrekte pagina zonder metaforen
‘Any island would drive you crazy', / I knew you'd grow tired / of all
that iconography of the sea’. De Caribische dichter Derek Walcott is
zijn leven lang omgeven door de zee. Zij vormt voor hem een
onuitputtelijke, maar niet geheel onproblematische bron van
metaforen. Krijn Peter Hesselink belicht Walcotts ambivalente
verhouding tot ‘the ocean's catalogue’ aan de hand van diens
meesterwerk Omeros.
Krijn Peter Hesselink
Omeros van Derek Walcott vormt een ware, meer dan driehonderd pagina's tellende
lawine van metaforen. Als het einde van die metaforische hoorn des overvloeds in
zicht begint te komen, stelt de dichter zich echter plotseling de vraag wanneer hij
eindelijk dat licht voorbij de metafoor binnen zal kunnen treden. De metafoor, waar
hij zich al die tijd zo kwistig van heeft bediend, is plotseling een vloek geworden die
hij van zich af dient te schudden, omdat deze hem ervan weerhoudt de werkelijkheid
te zien zoals ze eigenlijk is. Deze verloochening ondermijnt het hele gedicht, en zelfs
zichzelf, want ook de verloochening is in metaforische termen gesteld. De vraag
dringt zich op wat metaforen zo problematisch maakt en waarom Walcott er
desondanks zo veelvuldig gebruik van maakt. Het antwoord kan, zoals ik in dit artikel
wil aantonen, gevonden worden in de metaforen zelf, en specifiek in die metaforen
die Walcott aan de zee heeft ontleend. Bij het analyseren van deze metaforen wordt
weldra duidelijk dat de gangbare metafoor-theoretische ideeën tekortschieten. Daarom
zal ik met behulp van een kort taalfilosofisch intermezzo een alternatief model
presenteren om dit model vervolgens toe te passen op een analyse van de aan de zee
gerelateerde metaforen in Walcotts Omeros.

All those thunderous myths
Toen Walcott in 1990 zijn magnum opus, Omeros, publiceerde, was hij allang geen
onbekende meer in het Angelsaksische literaire wereldje. In 1930 werd hij geboren
op het kleine Caraïbische eiland St. Lucia, waar ook Omeros zich afspeelt. Hij bleek
weldra over een groot literair talent te beschikken dat zich uitte in talloze
toneelstukken en dichtbundels. In 1988 was hij de eerste dichter van buiten
Groot-Brittannië die de ‘Queen's Gold Medal of Poetry’ ontving. In 1992 kwam daar
de Nobelprijs voor de literatuur nog eens bovenop en was zijn naam definitief
gevestigd. In de periode dat hij aan Omeros werkte, verdeelde hij zijn tijd tussen de
Caraïben en de Verenigde Staten, waar hij les gaf aan de Boston University.
Er loopt in Omeros een personage rond dat verdacht veel overeenkomsten met
Walcott vertoont. Ook hij is een dichter. Ook hij is door de relatieve roem en rijkdom
die de poëzie hem gebracht heeft, gedeeltelijk vervreemd geraakt van de Caraïben
waar zijn wortels liggen. Als het gedicht begint, heeft deze dichter een Griekse
geliefde, die hem onder meer leert de naam van de blinde bard Homerus als ‘Omeros’
uit te spreken. Ze verlaat hem echter weldra. Om de pijn en het verdriet te bezweren
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besluit hij een gedicht te schrijven over St. Lucia, het eiland waar hij is geboren. De
gebroeders Achille en Hector leveren hem het verhaal. Deze twee eenvoudige vissers
zijn beide verliefd op een lokale schone, die naar de al even homerische naam Helen
luistert. Aan het begin van het verhaal heeft deze femme fatale een relatie met Achille.
Dan verlaat ze hem voor Hector. Maar nadat deze omkomt bij een auto-ongeluk,
keert ze weer bij Achille terug. In alles wat dit drietal overkomt, poogt de dichter
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analogieën te vinden met de Ilias en de Odyssee. Niet voor niets moet zijn dichtwerk
Omeros gaan heten.
Major Plunkett, een blanke ex-militair, heeft zijn zinnen op een vergelijkbare
missie gezet als de door Homerus geobsedeerde dichter. Net als Achille en Hector
is hij smoorverliefd geworden op Helen, die enige tijd als schoonmaakster bij hem
gewerkt heeft. Zijn verliefdheid raakt verstrikt met het schuldgevoel van de rijke
blanke tegenover de arme zwarten. Hij ontdekt dat het eiland St. Lucia vroeger wel
Helen genoemd werd omdat het de aanleiding vormde voor een welhaast homerische
strijd tussen de koloniale grootmachten Engeland en Frankrijk. Hij raakt gefascineerd
door de parallel tussen de rol die het eiland in de geschiedenis heeft gespeeld en de
rol van de schoonmaakster in zijn eigen leven. Hij besluit zich op die geschiedenis
te storten in de hoop er een metaforische verklaring te vinden voor de
aantrekkingskracht die Helen op hem uitoefent.
De dichter vindt de historische analogieën van Plunkett geforceerd. Ze doen zijns
inziens geen recht aan de persoon die Helen is. Maar hij moet ook toegeven dat het
verschil tussen Plunkett en hemzelf niet zo groot is als hij wel zou willen. Zo zegt
hij: ‘I despised any design / that kept to a chart, that calculated the winds. / My
inspiration was impulse, but the Major's zeal // to make her the pride of the Battle of
the Saints, / her yellow dress on its flagship, was an ideal / no different from mine’
(LIV, ii, 7-12).1 Ook hij probeert in Helen iets anders te zien dan ze eigenlijk is. Het
enige verschil is dat zijn metaforen aan de Griekse mythologie zijn ontleend in plaats
van aan de geschiedenis. Dat is het moment waarop de dichter tot het inzicht komt
dat hij het eigenlijk zonder metaforen zou moeten doen en dat hij zichzelf de vraag
stelt ‘when would I enter that light beyond metaphor?’ (LIV, iii, 12)
Deze afwijzing van de metafoor is echter geenszins absoluut, wat moge blijken
uit het feit dat ook in het vervolg het gedicht doordrongen blijft van metaforen. Vooral
de zee is daarbij prominent aanwezig. Het is dan ook in die zee dat het antwoord
gezocht moet worden op de vraag waarom de dichter zich wil ontdoen van metaforen
en waarom hij niet geprobeerd heeft die wens bij het schrijven van Omeros al te
realiseren. Het volgende citaat, waarin legenden uiteenspatten in een onwetende
branding en waarin het geruis van de zee de overlevenden in zegeningen drenkt, is
vermoedelijk de belangrijkste passage van het hele werk.
All the thunderous myths of that ocean were blown
up with the spray that dragged from the lacy bulwarks
of Cap's bracing headland. The sea had never known
any of them, nor had the illiterate rocks,
nor the circling frigates, nor even the white mesh
that knitted the Golden Fleece. The ocean had
no memory of the wanderings of Gilgamesh,
or whose sword severed whose head in the Iliad.
It was an epic where every line was erased
yet freshly written in sheets of exploding surf
in that blind violence with which one crest replaced
another with a trench and that heart-heaving sough
begun in Guinea to fountain exhaustion here,
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however one read it, not as our defeat or
our victory; it drenched every survivor
with blessing. It never altered its metre
to suit the age, a wide page without metaphors.
(LIX, i, 28-44)
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Een interactieve benadering
Vrijwel alle metafoortheoretici gaan uit van het zogenaamde interactiemodel.2 Volgens
dit model ontstaat metaforische betekenis uit de wisselwerking tussen een letterlijke
en een figuurlijke component, die door Eva Kittay respectievelijk als het onderwerp
(topic) en het voertuig (vehicle) van de metafoor worden aangeduid. In de zin ‘De
mens is een wolf’, is de ‘mens’ het onderwerp en de ‘wolf’ het voertuig.3 Bij de
interpretatie van een dergelijke metafoor zou dan een wisselwerking ontstaan tussen
het onderwerp en het voertuig, waarbij karakteristieken van het voertuig op het
onderwerp worden toegepast. Die wisselwerking zou de aangesprokene ertoe brengen
het onderwerp vanuit een nieuw perspectief te bezien. Dat nieuwe perspectief vormt
volgens Kittay de metaforische betekenis.
Deze beschrijving van de totstandkoming van metaforische betekenis werkt
prachtig, zolang het onderwerp en het voertuig gemakkelijk herkenbaar zijn. Dat is
echter lang niet altijd het geval. Neem bijvoorbeeld de laatste regel van de hier
geciteerde passage, waarin de zee metaforisch gelijk wordt gesteld aan een uitgestrekte
pagina zonder metaforen. Volgens Kittays interactiemodel zou er bij de interpretatie
van die regel een wisselwerking moeten ontstaan tussen het concept ‘zee’ en het
concept ‘uitgestrekte pagina zonder metaforen’. Een dergelijke wisselwerking levert
echter geen zinvolle en potentieel juiste inzichten op. Dat de zee zich niet van
metaforen bedient is genoegzaam bekend. Dat de zee als een medium wordt gebruikt
om letterlijke uitspraken over de werkelijkheid te doen lijkt mij onjuist, hoewel ik
toe moet geven dat het in principe denkbaar is dat iemand bootjes in een zodanig
patroon op zee voor anker laat gaan dat ze van een afstand geïnterpreteerd kunnen
worden als letters, woorden, of zelfs letterlijke uitspraken. Maar hoe het ook zij, dat
is duidelijk niet wat Walcott op het oog heeft.
Wie tot een zinvolle interpretatie van deze metafoor wil komen, zal moeten
onderkennen dat de zee in deze regels symbool staat voor een concept, waar in het
Engels vermoedelijk geen woorden voor zijn (anders had Walcott het wel benoemd),
en dat hij daarom metaforisch met behulp van de zee poogt aan te duiden. Alles wat
in letterlijke of metaforische termen over de zee wordt gezegd, wordt daardoor indirect
ook van toepassing op het concept waar de zee symbool voor staat. Dit concept is
het eigenlijke onderwerp van de metafoor. Bij een metaforische interpretatie zou dit
concept in Kittays visie dus in een wisselwerking moeten treden met de figuurlijke
component (in dit geval zowel met de zee als met de uitgestrekte pagina). Aangezien
het concept nergens expliciet genoemd wordt, kan het echter enkel geïdentificeerd
worden nadat de metafoor is geïnterpreteerd. Daarmee zijn we in een cirkel beland.
We kunnen de metafoor pas interpreteren, als het onderwerp geïdentificeerd is en
we kunnen het onderwerp pas identificeren, als de metafoor is geïnterpreteerd.4
Naar aanleiding van een vergelijkbaar geval schrijft Kittay dat het onderwerp van
een metafoor soms niet zozeer een component als wel een product van een
wisselwerking met het voertuig lijkt te zijn, waaruit ze vervolgens de conclusie trekt
dat het onderwerp van een metafoor niet als een los idee gezien moet worden, maar
als onderdeel van een systeem van ideeën.5 Die conclusie helpt het probleem echter
geenszins uit de wereld. Immers, als het onderwerp van een metafoor enkel
geïdentificeerd kan worden door middel van een wisselwerking, dan kan dat
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onderwerp onmogelijk zelf ook deel uitmaken van die wisselwerking, aangezien het
voordat de wisselwerking is volbracht nog onbekend is. Het interactiemodel is kortom
niet in staat te verklaren hoe de betekenis van dergelijke metaforen totstandkomt.
Om dit probleem op te lossen is het noodzakelijk een kleine excursie te wagen op
het terrein van de taalfilosofie. Deze excursie zal niet enkel naar een alternatief
interpretatiemodel voor metaforen leiden. Het zal ook duidelijk worden welke functie
metaforen precies te vervullen hebben, zowel in het algemeen als in het specifieke
geval van Walcotts Omeros.

What's in a name?
Wie wil begrijpen hoe metaforische betekenis totstandkomt, moet ook enig idee
hebben hoe letterlijke betekenis ontstaat. Dat is minder vanzelfsprekend dan vaak
aangenomen wordt. Een scène uit Omeros kan dienen ter illustratie. In een droom is
Achille teruggekeerd naar zijn voorouders die hem nieuwsgierig vragen wat zijn
naam betekent. Als hij bekent het niet te weten, gaat er een huivering door het
gezelschap. Afolabe, Achilles' over-over-overgrootvader, verwoordt de algemene
ontzetting als volgt.
A name means something. The qualities desired in a son,
and even a girl-child; so even the shadows who called
you expected one virtue, since every name is a blessing,
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since I am remembering the hope I had for you as a child.
Unless the sound means nothing. Then you would be nothing.
Did they think you were nothing in that other kingdom?
(XXV, iii, 28-33)

Voor Afolabe verwijzen namen en woorden niet enkel naar de dingen, maar duiden
ze ook aan hoe die dingen begrepen dienen te worden. Daarmee zijn we in het midden
van een oud maar nog altijd actueel taalfilosofisch debat beland, dat draait om de
vraag op welke wijze taal naar de werkelijkheid verwijst, een vraag waarop ik aan
de hand van een inmiddels klassiek taalfilosofisch gedachte-experiment zal proberen
een adequaat antwoord te vinden.
Stel dat Inge en Leontien de namen van een en dezelfde persoon zijn.6 Stel dat
Pieter dit niet weet. Hij heeft één keer met haar gepraat. Ze stelde zich toen als Inge
voor en kwam erg sympathiek op hem over. Een andere keer hoorde hij over haar
praten door lieden die haar Leontien noemden en die een aantal uitgesproken
onsympathieke eigenschappen van het meisje de revue lieten passeren. Pieter zegt
daarom: ‘Inge is sympathiek en Leontien is niet sympathiek.’ De taalfilosofische
paradox ontstaat door te stellen dat de woorden ‘Inge’ en ‘Leontien’ in deze zin naar
dezelfde persoon verwijzen. Dit zou betekenen dat ‘Inge’ door ‘Leontien’ vervangen
zou kunnen worden, en omgekeerd, zonder dat dit de inhoud van de uitspraak zou
beïnvloeden. Pieters uitspraak zou dus equivalent zijn aan: ‘Inge is sympathiek en
Inge is niet sympathiek.’ Deze tweede uitspraak is pertinente onzin, terwijl Pieters
oorspronkelijke uitspraak weliswaar niet juist kan zijn, maar zeker geen onzin is,
want Pieter kan oprecht in de uitspraak geloven. Het punt is dat de woorden ‘Inge’
en ‘Leontien’ voor Pieter helemaal niet naar dezelfde persoon verwijzen. De woorden
in de uitspraak verwijzen kortom niet naar de werkelijkheid maar naar Pieters beeld
van
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de werkelijkheid. Binnen dat beeld is zijn uitspraak geheel consistent. Het feit dat
Pieters beeld niet overeenstemt met de werkelijkheid, is geen paradox maar slechts
een illustratie van de feilbaarheid van het menselijk denken.
Voor elke uitspraak geldt dat de mens nooit absolute zekerheid heeft of datgene
waar hij naar verwijst ook daadwerkelijk als zodanig bestaat. Zelfs schijnbare absolute
waarheden, zoals het idee dat een ding niet tegelijkertijd op twee verschillende
plekken kan zijn, blijken soms overboord gegooid te moeten worden, zoals de
kwantummechanica laat zien. Daarom stel ik dat zinvolle talige uitingen niet naar
de werkelijkheid verwijzen maar naar een beeld van de werkelijkheid.7 Dit beeld kan
slechts geïdentificeerd worden door mensen die weten en begrijpen van welk algemeen
model van de werkelijkheid de spreker uitgaat. Wie het beeld wil kunnen identificeren
dat door een zin als ‘Pieter is een astronaut’, wordt aangeduid, moet over een algemeen
model van de werkelijkheid beschikken waarin het mogelijk is door het heelal te
reizen.
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Wie een nieuw model van de werkelijkheid heeft ontwikkeld en dat aan anderen wil
uitleggen, heeft dus een probleem. Alles wat hij zegt, zullen zijn luisteraars immers
interpreteren binnen het gangbare model en niet binnen het nieuwe model, want dat
is hun nog niet bekend. Hij kan zijn luisteraars wellicht op de inconsistenties van het
gangbare model wijzen die hij met zijn nieuwe model hoopt op te lossen, maar het
uitleggen van een probleem is natuurlijk niet hetzelfde als het uitleggen van de
oplossing. Hij kan wellicht nieuwe woorden bedenken om zijn model mee te
benoemen of nieuwe betekenissen verlenen aan bestaande woorden, maar die nieuwe
betekenissen (of die nu aangeduid worden door nieuwe of door bestaande tekens)
kunnen enkel begrepen worden wanneer de luisteraars het model al begrijpen. De
situatie van de luisteraars is vergelijkbaar met die van iemand die nog niet heeft
geleerd zijn zintuiglijke waarnemingen als een driedimensionale werkelijkheid te
interpreteren. Voordat je het gevonden hebt, weet je niet wat je zoekt; als je begrijpt
wat je zoekt, heb je het al gevonden. De situatie is echter minder hopeloos dan ze op
basis van het voorgaande wellicht schijnt te zijn. Hieronder wil ik aantonen dat de
metafoor in deze conceptuele duisternis een zwak doch uiterst waardevol licht kan
doen schijnen.

What's in a metaphor?
Je herkent een metafoor in eerste instantie doordat ze bij een letterlijke interpretatie
een onzinnige betekenis oplevert. Wanneer iemand met een schijnbaar onzinnige
uitspraak wordt geconfronteerd, kan hij menen dat het aan zijn kennis van de taal
ligt, dat hij de uitspraak niet zinvol weet te interpreteren omdat hij een verkeerde
betekenis aan de woorden toekent. Hij moet er dan achter zien te komen welke
betekenis de woorden wel hebben. Hij kan ook menen dat het aan zijn kennis van
de werkelijkheid ligt. Hij zou bijvoorbeeld een populair-wetenschappelijk artikel
over kwantummechanica verkeerd kunnen begrijpen, omdat hij het ten onrechte
onmogelijk acht dat een deeltje op twee plekken tegelijkertijd kan zijn. In een dergelijk
geval moet hij er achter zien te komen welk aspect van de werkelijkheid hij verkeerd
heeft ingeschat. Bij een metaforische interpretatie gebeurt echter iets heel anders.
Wie een schijnbaar onzinnige uitspraak metaforisch probeert te interpreteren,
neemt de betekenis die een letterlijke interpretatie oplevert in zekere zin juist heel
serieus. Hij schort als het ware zijn ongeloof in het pertinent onjuiste beeld van de
werkelijkheid dat door de metafoor aangeduid wordt, tijdelijk op om te kijken of er
aan dit onjuiste beeld potentieel juiste inzichten ontleend kunnen worden. Die
potentieel juiste inzichten vormen dan de eigenlijke betekenis van de metafoor.
Laten we dit illustreren aan de hand van de zin ‘Ik ben het zonnetje in huis.’ Binnen
het gangbare model van de werkelijkheid is dit klinkklare nonsens, want mensen
kunnen helemaal geen zonnetjes zijn. De aangesprokene wordt daardoor als het ware
gedwongen zijn ongeloof op te schorten en zich even een beeld van de werkelijkheid
te vormen waarin de spreker wel degelijk een zonnetje zou zijn. Vervolgens moet
hij kijken welke van de inzichten die dit pertinent onjuiste beeld oplevert, in te passen
zijn in een potentieel juist beeld van de werkelijkheid. Dit potentieel juiste beeld dat
aan het onjuiste beeld ontleend wordt, vormt de eigenlijke betekenis van de metafoor.
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Het is van belang niet uit het oog te verliezen dat ook in dit potentieel juiste beeld,
waar de spreker de aangesprokene naartoe wilde leiden, de spreker geen zonnetje in
huis is. Het metaforische beeld is enkel een voertuig om de aangesprokene in de
goede richting te leiden. Op zichzelf genomen was het beeld onjuist, is het beeld
onjuist en zal het beeld ook altijd onjuist blijven.
Op deze manier kan worden aangegeven welke functie de metafoor in natuurlijke
menselijke talen te vervullen heeft. Een spreker kan met een metafoor aangeven dat
de gedachte die hij tot uitdrukking wil brengen buiten de gangbare conceptuele kaders
valt. Doordat het metaforische beeld binnen het gangbare model pertinent onjuist is,
wordt de aangesprokene immers gedwongen het gangbare model los te laten. De
aangesprokene zal op zoek moeten naar een nog onbekend model van de
werkelijkheid, wil hij enige hoop hebben de spreker te kunnen begrijpen. Bovendien
geeft het metaforische beeld een indicatie in welke richting de aangesprokene het
nieuwe model dat de spreker met de metafoor poogt aan te duiden moet zoeken.
Wanneer ik tegen iemand zeg dat mijn verliefdheid een uitslaande brand is die mij
in vlammen doet opgaan, zal diegene immers in een andere richting gaan denken
dan wanneer ik tegen hem zeg dat mijn verliefdheid mij als een lawine overspoelt.

What's in the sea?
Als wat ik hierboven heb betoogd juist is, dan valt wat een metafoor benoemt per
definitie buiten de gangbare conceptuele kaders. Elke poging de betekenis van een
metafoor in letterlijke termen aan te duiden,
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is dan gedoemd te mislukken. De metaforen kunnen hoogstens door andere metaforen
vervangen of aangevuld worden. Dit betekent echter niet dat een metafooranalyse
van Derek Walcotts Omeros van elk nut ontbloot is. De talloze aan de zee gerelateerde
metaforen die Walcott door zijn epos heeft geweven duiden tezamen één groot
pertinent onjuist beeld van de werkelijkheid aan, waarmee hij de lezer naar een
onbenoembaar potentieel juist beeld van de werkelijkheid leidt. In de hiernavolgende
analyse zal ik laten zien hoe de verschillende individuele metaforen door Walcott
aaneen zijn gesmeed en welke denkrichting door het pertinent onjuiste beeld dat zij
gezamenlijk vormen wordt aangegeven.
De zee wordt in Omeros in eerste instantie bezien vanuit het perspectief van de
visser, het perspectief van de ouderwetse visser die slechts zo veel vis vangt als hij
nodig heeft om in zijn eigen levensonderhoud te voorzien wel te verstaan. Bedroefd
laat Walcott Achille zich afvragen of hij de laatste visser is die nog volgens de oude
gebruiken te werk gaat, ‘who believed his work was prayer, / who caught only enough,
since the sea had to live, // because it was life’ (LX, i, 41-43). De zee wordt hier
gelijkgesteld aan het leven zelf, een leven dat je met respect en dankbaarheid tegemoet
dient te treden. De zee is een privilege dat Achille niet alleen deelt met de dichter,
maar ook met de roerdomp en de pelikanen (LIX, i, 6-10). Even eerder wordt de
eerbied die de mens de zee verschuldigd is, zelfs in nog veeleisender termen verwoord.
Hector, Achille's broer, heeft niet enkel Helen van zijn broer afgepakt, ook heeft hij
de visserij opgegeven om zijn brood te gaan verdienen in de taxibranche. Als Hector
komt te overlijden bij een auto-ongeluk als gevolg van zijn roekeloze rijstijl, wordt
er geconstateerd, ‘He'd paid the penalty of giving up the sea / as graceless and as
treacherous as it had seemed’ (XLV, iii, 31-32) en ‘A man who cursed the sea had
cursed his own mother’ (XLV, iii, 49), want in het Antilliaanse dialect betekent ‘mer’
zowel moeder als zee. De zee staat kortom voor het leven zelf, waar ieder mens zijn
bestaan aan te danken heeft, en dat ieder mens dus met gepast respect dient te
bejegenen.
‘Darwin claimed fishes equal / in the sight of the sea’ MIX, iii, 43-44). Of Darwins
evolutietheorie met deze samenvatting recht wordt gedaan durf ik te betwijfelen,
maar de gelijkstelling van mens aan vis, of nauwkeuriger van visser aan vis, past
uitstekend in Walcotts straatje. Iedere jager is tevens prooi. Geweld is inherent aan
het bestaan. Zelfs een eenvoudig visser als Achille ontkomt er niet aan een slachting
onder vissen aan te richten. Wie gisteren werd gekwetst in de liefde, zal morgen
iemand anders kwetsen. Het Britse imperium wierp een net over zijn koloniën, ‘wider
than the seine // a fisherman hurls over a bay at sunrise’ (XLI, ii, 39-40), maar zodra
die koloniën zich aan Groot-Brittannië wisten te ontrukken, vervielen zij op hun
beurt in de zonden van hun voormalige onderdrukkers. Het geweld, ‘that blind
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violence with which one crest replaced / another with a trench’ (LIX, i, 38-39), is
inherent aan het leven.
Volgens Walcott dient men zich echter niet blind te staren op deze vicieuze cirkel
van gewelddadigheden. Wanneer Achille eindelijk weer naar huis terugkeert, na een
uit de klauwen gelopen visvangst, wordt zijn blijdschap als volgt beschreven:
This was the shout on which each odyssey pivots,
that silent cry for a reef, or familiar bird,
not the outcry of battle, not the tangled plots
of a fishnet, but when a wave rhymes with one's grave,
a canoe with a coffin, once that parallel
is crossed, and cancels the line between master and slave.
(XXX, ii, 7-12)

Vooys. Jaargang 18

44
Klaarblijkelijk is het volgens Walcott mogelijk het onderscheid tussen meester en
slaaf, tussen jager en prooi, tussen leven en dood in een welhaast hegeliaanse zin te
overstijgen door onder ogen te zien dat de twee polen niet zonder elkaar kunnen. Elk
jaar richt het regenseizoen met zijn orkanen vreselijke verwoestingen aan en elk jaar
komt het eiland verfrist uit de beproeving te voorschijn. Bij voortduring spatten
golven uiteen op de kust om plaats te maken voor nieuwe golven. Juist de vernietiging
van het oude maakt de ontwikkeling van het nieuwe mogelijk en daarmee is de
continuïteit gegarandeerd. Daarom ook moet de mens de vergankelijkheid van de
dingen aanvaarden als een van de zegeningen van het bestaan. Om die aanvaarding
draait Walcotts epos.
Ook de uiterste consequentie, de vergankelijkheid van het eigen bestaan, moet
volgens Walcott onder ogen worden gezien. In het laatste hoofdstuk wordt een loflied
op Achille bruusk onderbroken door een visioen waarin de dichter zelf ten grave
wordt gedragen, onder andere door Achille. Hij beschrijft hoe hij in een zeil wordt
gewikkeld en vervolgens in een kano in het graf wordt neergelaten. ‘Rasping shovels
scrape // a dry rain of dust on its hold, but turn your head [...] from the shells of my
unpharaonic pyramid // towards paper shredded by the wind and scattered / like white
gulls that seperate their names from the foam’ (LXIV, i, 23-29). Zelfs zijn poëzie is
niet bestand tegen de vergankelijkheid en zal uiteindelijk onvermijdelijk teloorgaan.
Dan beschrijft hij hoe hij in zijn kano door de golfdalen van de aarde weg zal zeilen
met de andere overleden zielen van zijn vertelling, zoals Hector, de broer van Achille,
en Maud, de vrouw van Major Plunkett. Ten slotte vindt hij troost in de gedachte dat
de schoonheid van dit bestaan zelfs na zijn eigen overlijden voort zal leven en spreekt
hij de hoop uit dat ‘the deep hymn // of the Caribbean’ zijn epiloog voort zal zetten,
als hij er zelf niet meer is om zijn lied ten einde te zingen (LXIV, i, 36-37).
Maar zolang hij er nog is, zal hij zijn lied blijven zingen, omdat hij ‘felt like
standing in homage to a beauty / that left, like a ship, widening eyes in its wake’ (IV,
iii, 24-25), omdat hij de schoonheid van Helen wil bezingen en, in haar verlengde,
de schoonheid van het eiland. Hij maakt daarbij gebruik van metaforen om aspecten
voor het voetlicht te brengen die anders onderbelicht zouden blijven. Tegen het einde
van het boek wordt hij zich echter bewust van het risico zich blind te staren op die
metaforen en de werkelijkheid daardoor uit het oog te verliezen. Dat hij een waardevol
inzicht weet aan te duiden door te stellen dat Helen een schip is dat in haar kielzog
de ogen openspert van de mannen die zij achter zich laat, moet hem er niet toe
verleiden te gaan denken dat zij ook daadwerkelijk een dergelijk schip zou kunnen
zijn. Zodra met een metafoor iets zinvols tot uitdrukking is gebracht moet zij daarom
eigenlijk alweer worden opgegeven. Met dat inzicht zijn we teruggekeerd bij het
citaat waar het allemaal om begonnen was (LIX, i, 28-44). Het leven verkeert continu
in een staat van transformatie. Mythen en metaforen spatten bij voortduring uiteen
in de branding, omdat geen enkel mythisch of metaforisch beeld in staat is de
werkelijkheid volledig tot zijn recht te laten komen. Het bestaan is ‘an epic where
every line was erased // yet freshly written in sheets of exploding surf.’ Het is ‘a wide
page without metaphors’. Het is de zee.

Het licht voorbij de zee
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Zoals uit het taalfilosofische intermezzo bleek, kan de betekenis van een metafoor
niet in letterlijke termen worden benoemd. En dit geldt natuurlijk ook voor het licht
dat de dichter voorbij de metafoor hoopt te vinden. Walcott heeft dat licht proberen
aan te duiden met metaforen. Ik heb gepoogd te laten zien op welke wijze hij dat
heeft aangepakt. Dat is een nobel streven, maar de literatuurwetenschapper loopt
daarbij het risico in precies die zonde te vervallen waar Walcott zo uitdrukkelijk
tegen ageert. De mens mag van hem best modellen construeren om de werkelijkheid
mee te verklaren, zolang hij die modellen maar niet met de werkelijkheid
vereenzelvigt. Zo mogen ook literatuurwetenschappers best literaire werken in ragfijne
analyses uiteenrafelen, zolang ze niet uit het oog verliezen dat hun analyses in dienst
dienen te staan van de literatuur, en niet omgekeerd.
Het is Walcott ernst wanneer hij zijn desinteresse in abstracte schema's en structuren
uitspreekt. Hij probeert de werkelijkheid zo dicht mogelijk op de huid te zitten, niet
omdat hij die werkelijkheid zo graag wil analyseren, maar omdat hij zo van die
werkelijkheid houdt. Veelzeggend zijn de woorden die hij Homerus in de mond legt:
‘A girl smells better than a book. I remember Helen's // smell. The sun on her flesh.
The light's coins in her eyes. / That ten years' war was nothing, an epic's excuse’
(LVI, iii, 42-44). Als Derek Walcott de keus kreeg tussen een analyse van zijn werk
en een glimlach van een vrouw zou hij vermoedelijk niet lang na hoeven te denken.
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Eindnoten:
1 Alle in dit artikel geciteerde dichtregels zijn afkomstig uit Omeros van Derek Walcott. De
hoofdletters in Romeinse cijfers geven aan uit welk hoofdstuk de regels afkomstig zijn, de
kleine letters in Romeinse cijfers geven aan in welk gedeelte van het hoofdstuk de regels gezocht
moeten worden en de Arabische cijfers ten slotte geven de regelnummers aan.
2 Ik beschrijf hier het model zoals uiteengezet in Kittay 1987, pp. 22-39, maar ook in invloedrijke
teksten als Black 1962 en Lakoff en Johnson 1980 worden, wat dit betreft, vergelijkbare
zienswijzen geventileerd.
3 Ik beschouw alle vormen van figuurlijk taalgebruik als metaforen. Het veelgehoorde idee dat
metaforen als ‘De mens is een wolf’, verkapte vergelijkingen zouden zijn is pertinent onjuist.
Vergelijkingen zijn vaak veeleer verkapte metaforen. Zie ook Davidson 1978.
4 Dit fenomeen doet zich ook voor bij eenvoudige conventionele metaforen als ‘een verhit debat’.
Nederlanders hebben immers geen enkele moeite deze frase metaforisch te interpreteren zonder
dat er ooit expliciet gemaakt hoeft te worden met welk letterlijk fenomeen de verhitheid in
wisselwerking dient te treden.
5 Zie Kittay 1987, pp. 34-35.
6 De taalfilosofische paradox die hieronder uitgewerkt zal worden is geenszins origineel. Frege
1966 heeft de problematiek bij mijn weten als eerste aangekaart.
7 Vergelijk Wittgenstein 1933, en dan met name de stellingen 4.01 en 4.024.
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Het speeltoneel in kaart gebracht

illustratie Wouter Gresnigt
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Een census van Nederlandse toneelstukken tot 1803
Iedereen die onderzoek wil doen naar Nederlandse toneelteksten kan
Ceneton raadplegen, een site waarop beschrijvingen van deze teksten
tot 1803 zijn verzameld. Ton Harmsen, initiatiefnemer van dit project,
vertelt in onderstaande beschouwing over het waarom ervan, en legt
uit wat erbij komt kijken.
Ton Harmsen
Wat heeft ons land een rijk cultuurbezit! Achter de witte muren van de Koninklijke
Bibliotheek wordt een belangrijk deel van die rijkdom geboekstaafd. Dat gebeurt
door de ‘retrospectieve nationale bibliografie van Nederland tot 1800’, beter bekend
onder de naam Short-Title Catalogue Netherlands. Sinds jaren werkt het bureau van
de STCN met man en macht aan het beschrijven van de gedrukte boeken uit de
zeventiende eeuw. Hun beschrijvingen zijn gemaakt volgens een lang doordacht en
ondubbelzinnig systeem. Het project is zeer omvangrijk en wordt door de hoogste
kringen van bibliothecarissen en subsidiegevers gesteund. De resultaten zijn met een
computer en een modem in de hele wereld te raadplegen. Zij beperken zich, wat het
beschreven corpus betreft, niet tot Nederland, maar nemen bijvoorbeeld ook het in
Nederland gedrukte boekenbezit van de British Library op, en zo zullen er
ongetwijfeld nog vele bibliotheken volgen. Sinds enige tijd worden ook de boeken
uit de achttiende eeuw opgenomen, waardoor het aantal beschrijvingen met vele
tienduizenden uitgebreid is. Je moet wel ongelofelijk eigenwijs zijn om dat nog eens
over te doen.
Maar er zijn toch wel argumenten om een deel ervan over te doen. De
beschrijvingen zijn louter bibliografisch; de STCN beperkt zich wat de inhoud betreft
tot een korte - overigens vaak bijzonder rake - annotatie. Bij het onderzoek naar
zeventiende- en achttiende-eeuwse toneelstukken komt een onderzoeker daar echter
niet ver mee. De vraag ‘Hoeveel edities zijn er van de Maeghden van Vondel’ wordt
door de STCN - zo niet vandaag, dan wel in de nabije toekomst - beantwoord, maar
dat geldt niet voor veel andere vragen die een letterkundige onderzoeker zich kan
stellen: ‘In welke stukken treedt nog meer een Ursula op?’, ‘Spelen er nog meer
stukken in Keulen?’ en ‘Welke toneelstukken zijn er in 1639 nog meer gepubliceerd?’
In de loop der jaren maakte ik geregeld lijstjes van toneelstukken, soms voor een
artikel, soms voor een college, en het viel me op dat ik hetzelfde gegeven steeds
opnieuw moest overtikken. Iemand schreef een scriptie over de toneelstukken die in
Rome spelen, en moest daarvoor vele honderden toneelstukken aanvragen. Een andere
student was geïnteresseerd in de rechtspleging in toneelstukken en wist niet waar te
beginnen. Ik raadpleegde dan steeds mijn kaartenbakjes, ried aan in de catalogus van
de Maatschappij te kijken, en in Lucie van Aken (de toneelcatalogus van de
Universiteitsbibliotheek Amsterdam), en zag maanden later dat de tijd weer voorbij
was om alles uit te zoeken, omdat het te hoog gegrepen bleek te zijn. Wat zou het
handig zijn, om een grote lijst van toneelstukken te hebben met gegevens over al
deze onderwerpen, eenvoudig te sorteren en te presenteren. En een grote bibliografie
met alle artikelen over Nederlandse toneelstukken. En een behoorlijke verzameling
toneelteksten, waarin je op trefwoorden kon zoeken. Zo werd het idee geboren om
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Ceneton te maken: een census van Nederlandse toneelstukken met heel veel gegevens
en vooral veel bijlagen.

Rondreizen
Inmiddels is al ongeveer vijf jaren aan Ceneton gewerkt - soms intensief, soms in
een verloren minuutje. Het voordeel van een alles-in-één-systeem is dat elk
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gegeven dat je toevoegt de zaak verrijkt. Het zijn evenzoveel kleine en grote stapjes
vooruit in de richting van het ultieme doel: een complete beschrijving van alle
Nederlandse toneelstukken. Anders dan de STCN neemt Ceneton ook niet in
Nederland gedrukte boeken op: de vele honderden drukken uit België en incidenteel
een uit Duitsland of Frankrijk. Daardoor wordt ook een belangrijk deel van de
Vlaamse rederijkerscultuur en de Brabantse jezuïetencultuur opgenomen. Verder
worden gegevens toegevoegd over de plaats van handeling, de lijst van personages,
de illustraties in de boeken en namen van degenen aan wie de boeken werden
opgedragen. Ook wordt genoteerd wie lofdichten in de boeken schreven, wat voor
inleidingen en voorberichten erin zitten, naar welk origineel de tekst vertaald of
bewerkt is, en welk vignet op de titelpagina staat. Bovendien zijn er lijsten van
bewaarde exemplaren in bibliotheken over de hele wereld, van Sint Petersburg tot
New York en van Groningen tot Kortrijk. Met een draagbare computer worden alle
boeken op locatie beschreven. Deze grote hoeveelheid gegevens groeit langzaamaan,
en wordt steeds betrouwbaarder. Toch denk ik dat ik nog niet op de helft ben: het
aantal exemplaren van toneelstukken in Nederland en België blijkt overweldigend
groot te zijn. Ik beschik nu over meer dan tienduizend records, dus meer dan
tienduizend uitgaven of handschriften van toneelteksten; daarvan zijn gemiddeld
minstens acht exemplaren bewaard, er moeten dus bijna honderdduizend boekjes
door onze handen om zeker te weten dat we compleet zijn. Die honderdduizend
boekjes zijn verspreid over talloze bibliotheken in binnen- en buitenland. De
bibliotheek van de Koninklijke Vlaamse Academie in Gent, de bibliotheek van het
kunstgenootschap Diversa Sed Una in Dordrecht, de bibliotheken van Sint Petersburg,
Wroclaw en Maastricht - enzovoorts: allemaal bibliotheken waar je niet onmiddellijk
aan zou denken, maar die tientallen, honderden of zelfs duizenden toneelstukken
bevatten. Waaronder soms (misschien wel zonder dat zij het zelf weten) unica, maar
dat blijkt pas als de vingerafdruk genoteerd is. Dat is een formule waarin wordt
opgegeven welke letters zich precies boven de eerste en laatste katernsignatuur van
voor-, hoofd- en nawerk bevinden. Spaties worden daarbij aangegeven met een
$-teken. Het is de enige efficiënte manier om edities van elkaar te onderscheiden.
Zelfs een uitvoerige transcriptie van de titelpagina en een inhoudsopgave baat niet:
er zijn gevallen uit de achttiende eeuw van toneelstukken die met zetfouten en al
opnieuw gezet werden. Een fraai voorbeeld daarvan biedt Anthonius Hambroek, een
goedgeschreven spel van de vrijmetselaar en vrijdenker Joannes Nomsz. Het stuk
gaat over de heldhaftige martelaarsdood van de laatste dominee op het Nederlandse
Formosa, thans Taiwan, dat in 1661 door een Chinese legermacht van 35.000 soldaten
onder leiding van Coxinga werd veroverd. Wat een onderwerp, en wat een auteur
om juist dat onderwerp te behandelen, dus allemaal bijzonder interessant. Maar kijk
nu eens even naar de drukgeschiedenis. Er zijn twee edities van 1775, met verschillend
zetsel. De editie met privilege beschouwen we als de eerste druk. Het gemakkelijkst
te herkennen verschil is het titelvignet: in de uitgave met privilege staan de wezen
links en de oude man rechts, in de andere is het andersom. Ook het onderschrift in
het titelvignet is verschillend: er staat ‘ouderlooze Wezen’ resp. ‘ouderloze Weezen’.
De vingerafdrukken zijn duidelijk verschillend: eerste druk: 177508 - al *2 oofd :
a2 A4 erk$ - b1 A5 wee : b2 F4 m$en; tweede druk: 177508 - al *2 hoof : a2 A4
erk$ - b1 A5 rs$w : b2 F4 m$e. Er doen zich echter slechts enkele kleine verschillen
in tekst voor, want er is met opzet zo precies mogelijk nagezet: er staat in beide
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edities ‘vyand’ voor ‘vyands’ (p. 2), vier punten achter ‘vader’ (p. 9) en na ‘zegen’
(p. 78); de katernsignering A4 is in beide edities op zijn kop afgedrukt! Dat is toch
misleiding met voorbedachten rade, mogen we wel concluderen. Gelukkig merkte
de tweede zetter een foutje in de eerste druk niet op, zodat er een klein verschil in
tekst is ontstaan: er staat ‘SCHOUTKN’ op *2r en daar maakte hij ‘SCHOUTEN’
van. Op grond van zulke details zou zonder het moderne bibliografische hulpmiddel
van de vingerafdruk niet snel zijn ingezien dat het om twee volkomen verschillende
edities gaat. En toch is het belangrijk dit soort verschijnselen te beschrijven: het is
een kwestie van respect voor degenen die vroeger boeken hebben geproduceerd, en
het voorkomt misverstanden over de tekstoverlevering.

Wat zoekt u?
Ceneton is een database. Elke editie (of handschrift) heeft een eigen record, en per
record zijn er vijftig velden, dus vijftig verschillende gegevens, zoals naam, auteur,
jaar, signatuur UB-Leiden, signatuur UB-VU, personages, gespeelde plaats, enzovoort.
Het bestand wordt bijgehouden met FileMaker Pro, een flexibel programma dat
zowel op een Mac als onder Windows werkt. Het programma biedt de mogelijkheid
om gegevens te sorteren en te presenteren in allerlei vormen: de gebruiker kan een
lijst zien van alle
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toneelstukken in de Universiteitsbibliotheek van Utrecht, gesorteerd op signatuur,
of (door een knopje aan te klikken) op jaar, (een ander knopje) op titel, op auteur, of
op drukker, plaats van uitgave, genre enzovoort. Men kan de eerste drukken eruit
filteren (dus bijvoorbeeld ook: eerst zoeken naar alle werken van Vondel, en dan
alleen de drieëndertig eerste drukken daaruit overhouden). Het is duidelijk dat dit
voor allerlei literair-historisch onderzoek een bruikbaar hulpmiddel is: wanneer raakte
de term tragikomedie in onbruik? Wie schreef het eerste niet-rijmende treurspel? In
welke periode zijn in Zwolle toneelstukken geschreven? In welke spelen komt een
schout voor, of een harlekijn, of een gracioso? Welke spelen van Focquenbroch
verschenen apart, en welke in verzamelbundels? Zo zijn er natuurlijk honderden
vragen, en voorzover ze over feitelijkheden gaan, zijn ze aan de hand van Ceneton
steeds beter op te lossen.
Er zijn nogal wat knopen door te hakken, elke dag weer, bij het werken aan
Ceneton. Het grootste probleem is natuurlijk dat ieder exemplaar apart bekeken moet
worden om te controleren of juist deze editie al verwerkt is. Dat betekent ook dat het
niet het werk van één mens kan zijn: de verschillende bibliotheken, alleen al in
Nederland, moeten uitvoerig onderzocht worden, vaak alleen maar om te constateren
dat er niets bijzonders aan de hand is, maar vaak ook om verrassende ontdekkingen
te doen. Een apart probleem is de vraag of een tekst al of niet een toneelstuk is. In
Ceneton zijn ook synopsissen opgenomen die wel toneelstukken beschrijven maar
het zelf eigenlijk niet zijn, verder beschrijvingen van tableaux vivants en vertoningen;
verwijzingen naar toneelstukken in de literatuur waar geen exemplaar meer van
voorhanden is; typische leesdrama's waarvan het duidelijk is dat ze nooit zijn
opgevoerd. Wat niet wordt opgenomen zijn filosofische dialogen, wagenpraatjes,
samenspraken tussen een boer en een Turk en talrijke andere teksten die volgens de
definitie van Aristoteles: ‘Toneel is litteratuur waar geen vertelinstantie aan te pas
komt’, eigenlijk wel bij het toneel horen. De lijn tussen opnemen en niet opnemen
is dus arbitrair en vloeiend, beslissingen worden vaak ingegeven door persoonlijke
smaak. Maar ik hecht zeer aan het oordeel van anderen, en ik ben dan ook blij met
alle op- en aanmerkingen die mij geregeld bereiken. Ceneton beschrijft toneelstukken
tot 1803, omdat in dat jaar de laatste druk van een spel van Nil Volentibus Arduum
verscheen (tot 1985: toen werd hun Menaechmi-bewerking, samen met het
concurrerende spel van Joan Blasius, opnieuw uitgegeven onder de titel De tweeling
van Plautus). Het voordeel van een jaar iets over de eeuwgrens is dat je er nu toch
redelijk zeker van bent, ook in het geval van niet-gedateerde stukken, dat de achttiende
eeuw compleet verwerkt is. Een veelgehoorde vraag is: waarom worden niet ook de
spelen van de laatste tweehonderd jaar beschreven? Het lijkt me mooi als iemand
dat op zich zou willen nemen, en als het volgens hetzelfde beschrijvingsmodel gaat,
kunnen de bestanden moeiteloos in elkaar geschoven worden. Maar het is echt heel
veel werk, en het kent weer een geheel nieuwe problematiek.

Downloaden
Hoe kun je Ceneton raadplegen? Dat kan het gemakkelijkst wanneer je zelf beschikt
over een computer met FileMaker, en wanneer je vervolgens het complete bestand

Vooys. Jaargang 18

downloadt van het internet. Dat kan via de home-pagina van het project: er staat
ergens het woord ‘download’, en met een druk van de muis daarop komt het hele
bestand in een paar minuten naar de gebruiker toe. Maar voor wie zijn harde schijf
voor andere doeleinden wil gebruiken, is ook een verkorte internetversie beschikbaar.
Op een aantal velden kan men zoeken in de database door een zoekschermpje in te
vullen. Verder exporteer ik elke maand een flink aantal gegevens (in porties van
honderd records) naar een tekstbestand waarvan met een lange maar simpele macro
een html-bestand wordt gemaakt. Omdat het om tienduizend toneelstukjes gaat, is
dit overigens wel een erg grote verzameling van bestanden, en massale hoeveelheden
gegevens als de lijsten van personages kunnen hierin niet opgenomen worden. Het
voordeel van deze overzichten is echter dat ze als tekstbestanden op het wereldwijde
internet staan, en door zoekmachines worden gedepouilleerd. Er is in Nederland veel
belangstelling voor genealogisch onderzoek, wat niet alleen blijkt uit de sigarendamp
rond het Algemeen Rijksarchief maar ook uit mijn elektronische postbus die
regelmatig verzoeken bevat om fotokopieën van een door betovergrootvader
gewrochte tragedie of een door oudoveroudoom gedrukt blijspel. Veel toneeltitels
bevatten namen van historische personen of plaatsen, en iedereen die ergens ter
wereld daar onderzoek naar doet, komt daar iets over te weten als er in Nederland
een gedrukt toneelstuk over bestaat.
Een nevenactiviteit van Ceneton is de elektronische uitgave van toneelteksten. Er
zijn een paar teksten compleet uitgetypt, soms voor de aardigheid, soms voor een
scriptie, soms om als basis te dienen voor een onderzoek. Ook deze titels kan de lezer
op internet via
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de home-pagina vinden, en bovendien een grote lijst van toneelstukken die door
anderen op het net zijn gezet. Zo levert Ceneton een bijdrage aan het enorme gebrek
aan tekstuitgaven van toneelstukken: behalve een honderdtal spelen dat tot een vaste
canon is gaan behoren (De gecroonde leersse, Gebroeders en Het wederzyds
huwelyksbedrog), is er maar een zeer kleine markt voor antiek Nederlands toneel.
Hooft en Vondel, dat gaat nog, maar het blijkt niet gemakkelijk te zijn stukken van
Nil Volentibus Arduum of Schouwenberg aan een uitgever te slijten. Op de geduldige
schijven van het internet is een toneelstuk echter eenvoudig geplaatst, met plaatjes
en al, en eventueel met informatie, aantekeningen of een kritische beschouwing. De
geïnteresseerde student kan het downloaden of printen, en bovendien nog zijn
commentaar of aanvullingen toesturen om die erbij op te nemen.
En zo is Ceneton behalve een bibliografisch hulpmiddel voor toneelteksten uit het
verleden ook een blik op de toekomst, op de digitale informatiestroom die schrijver
en lezer met elkaar verbindt en laat communiceren, waardoor beide meer waard
worden. Een nieuwe techniek die het mogelijk maakt om ervaringen met anderen te
delen.
Ton Harmsen is werkzaam bij de opleiding Nederlands aan de Universiteit
van Leiden. Hij gaf een toneelstuk uit van Nil Volentibus Arduum (in De
tweeling van Plautus), en een teksteditie van de Wetsteen der Vernuften
door Jan de Brune de Jonge. Hij is initiatiefnemer van het project. Ceneton
is te bereiken via de url: www.let.leidenuniv.nl/Dutch/Ceneton/index.html
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De zee, de zee
Degenen die de zee bevaren vertellen hoe gevaarlijk zij is, en wij zijn
verbaasd over wat wij horen
(Jezus Sirach 43:241)1
Wie in de Van Dale het woord ‘zee’ opzoekt, vindt een waslijst van
citaten en vergelijkingen. Zo vreemd is dat niet: de zee met haar
uitgestrekte verten en woeste golven spreekt al eeuwenlang tot de
verbeelding van literatoren. Wim Gerritsen, zelf ook gefascineerd
door de zee, beschrijft in dit drieluik de rol van dit magische
wateroppervlak in moderne teksten, in Middeleeuwse teksten als De
reis van Sint Brandaan en De vertellingen van duizend-en-één-nacht,
en in zijn eigen leven.
Wim Gerritsen
Verhalen over de zee fascineren mij. Sinds mijn jonge jaren ben ik verslingerd aan
de reisverslagen van zeilende zonderlingen die in hun eentje een oceaan oversteken
of Kaap Hoorn bedwingen. Op mijn nachtkastje ligt altijd wel een van de grote
romans over de zee, een boek van Melville, Conrad of Richard Hughes. En als van
tijd tot tijd de griep mij weer eens te pakken neemt, monster ik aan voor een
circumnavigatie met Joshua Slocum, de man die, in 1895, als eerste solo om de
wereld zeilde en daarover een klassiek boek, Sailing Alone Around the World, heeft
geschreven. In zijn recente boek Passage to Juneau vertelt Jonathan Raban dat hij,
waar andere mensen schapen tellen of naar het flesje met slaappillen grijpen, in zijn
verbeelding reizen maakt - reizen waarbij de zee altijd licht gestreeld wordt door een
briesje van niet meer dan vijftien knoop, het zicht altijd goed is, en de boot nooit
meer dan een uur verwijderd is van de dichtstbijzijnde veilige ankerplaats. (Zie Raban
1999, pp. 22-23) Ook ik ken geen beter recept om de slaap te vatten.
Diezelfde Jonathan Raban bekent dat hij bang is voor de zee. Hij beschouwt
zichzelf als een bangelijk, verstandelijk type, geen zeeman van nature en nooit minder
in zijn element dan wanneer hij op zee is. En toch brengt hij al sinds jaren elke vrije
dag die hij uit zijn agenda kan wrikken op zee door, permanent geboeid door de zee,
haar bewegingen en betekenissen. In een eerder boek, Coasting, doet hij met evenveel
ironische zelfkennis verslag van een zeiltocht rondom Groot-Brittannië, waarbij hij
vanuit de stuurhut van zijn kits ‘Gosfield Maid’ Engeland en de Engelsen tegelijk
in zicht en op een afstand houdt. Inmiddels heb ik hem gevolgd op reizen door de
Verenigde Staten, die onder meer in zijn boek Hunting Mister Hartbreak resulteerden,
en nu woont hij in Seattle aan de westkust. Passage to Juneau, zijn jongste boek,
beschrijft een zeiltocht van Seattle in de staat Washington naar Juneau in Alaska,
via de ‘Inside Passage’, een oude zeeroute van ongeveer duizend zeemijl, grotendeels
onder de beschutting van eilanden, maar ook gedeeltelijk over de open Oceaan. Brede
zeestraten worden afgewisseld door nauwe doorgangen, niet breder dan een smalle
rivier, waardoor krachtige tijstromen jagen, met schuimende ‘races’ en draaikolken,
nu eens meer dan duizend meter diep, dan weer ondiep en bezaaid met rotsen, - en
elk moment kan het zicht tot nul worden gereduceerd door een plotseling opkomende
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mist. Dit is het oude woongebied van de noordwestelijke indianen met hun cultuur
van kano's, onder water levende boosaardige wezens en fantastische maskers.
In 1792 zijn deze wateren voor het eerst in kaart gebracht door het Britse schip
‘Discovery’ onder kapitein Vancouver (hij was van Nederlandse afkomst, zijn familie
kwam uit Coevorden). Raban vlecht het relaas van de tocht van de ‘Discovery’ door
het verhaal van zijn eigen belevenissen en bevindingen. Hij beschrijft hoe
achttiende-eeuwse ontdekkingsreizigers deze
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wateren en kustlandschappen hebben gezien en in bezit genomen. Na hen kwamen
achtereenvolgens de pelsjagers, de kolonisten, de zendelingen, de antropologen, de
goudzoekers, de vissers, en ten slotte de toeristen met hun cruiseschepen. Raban
evoceert een successie van kusten en landschappen, van havens die hij aandoet en
van mensen die hij op zijn tocht ontmoet. Maar altijd keert hij weer terug tot zijn
eigen fascinatie voor de zee. Behalve Melville en Conrad (beiden hors concours)
ken ik geen schrijver die de verschillende gezichten en stemmingen van de zee, en
de weerspiegeling daarvan op zijn eigen gezichten en stemmingen, met zo'n evocerend
vermogen in woorden weet vast te leggen. Wie naar de zee kijkt, kijkt in zichzelf.
Raban constateert het ergens in zijn boek met een zekere ontgoocheling: ‘When we
gaze down, searching for some shadowy profundity below the surface, what usually
comes back to us is merely us.’ (Raban 1999, p. 33)

II
Dat ik, gezien het bovenstaande, als mediëvist van professie altijd een bijzondere
belangstelling heb gehad voor middeleeuwse verhalen waarin de zee een rol speelt,
zal niemand verbazen. Het Middelnederlandse gedicht De reis van Sint Brandaan
vormt al sinds vele jaren een van de brandpunten van mijn wetenschappelijke werk.
Met de Brandaan als uitvalsbasis heb ik de oudere verschijningsvormen van de stof
geëxploreerd: het Latijnse prozaverhaal Navigatio Sancti Brendani Abbatis (De
zeereis van de heilige Abt Brendanus), dat volgens sommigen uit de tiende, volgens
anderen uit de vroege negende eeuw dateert, en de voorlopers daarvan, de Oudierse
immrama (enkelvoud immram, letterlijk ‘rondroeiing’). In het bijzonder de Immram
curaig Máele Dúin (De zeereis van de boot van Máel Dúin), van omstreeks 900,
volgens Maartje Draak het prototype van het zojuist genoemde Latijnse reisverhaal.
Als tegenhangers (maar ook verwanten) van deze westerse zeeverhalen hebben
verhalen uit de islamitische wereld mij altijd geboeid, zoals de vertellingen van
Sindbad de Zeevaarder uit de Duizend-en-één-nacht en het reisverhaal van Ibn
Battoeta, wellicht de grootse reiziger van de Middeleeuwen, die tussen 1325 en 1353
niet alleen de gehele Arabische wereld bereisde, maar ook delen van Afrika,
Klein-Azië, de Russische steppen, India, de Indonesische archipel en China.
Aan al deze teksten valt van alles te onderzoeken: de thematiek, de motieven, de
structuur, het probleem van fictie en werkelijkheid, de vrijwel altijd aanwezige
religieuze lading, aspecten van de scheepsbouw en de navigatie, en nog veel meer.
Hier gaat het mij slechts om één enkel facet: om de relatie tussen de mens en de zee,
anders gezegd, om de vraag welke betekenissen mensen in vroeger tijden aan de zee
hebben toegekend. Over dit onderwerp zou een boek te schrijven zijn; ik moet mij
hier beperken tot een handvol losse opmerkingen.
De zee in de Navigatio Sancti Brendani Abbatis is een gebied waar Gods wil
oppermachtig heerst en waar de mens aan boord van zijn broze hulkje niet veel anders
kan doen dan zich gehoorzaam aan Gods bedoelingen onderwerpen.2 Het verhaal
beschrijft een zeven jaar durende zoektocht naar een gelukzalig land aan de overzijde
van de oceaan, het Beloofde Land van de Heiligen. Aan het begin van het verhaal
verneemt Brendanus van een collega-abt, Barinthus, hoe deze dit paradijselijke land
had bereikt. Bij zijn bezoek aan een eilandklooster voor de Ierse kust had zijn leerling
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Mernoc Barinthus uitgenodigd om met hem aan boord te gaan van een bootje en
koers te zetten naar het westen. Vrijwel onmiddellijk na de afvaart kwamen ze in
een mist terecht, zo dicht dat ze boeg noch achtersteven konden onderscheiden. Na
een uur maakte de mist plotseling plaats voor een stralend licht en daarin rees een
groot eiland voor hen op vol grazige weiden en appelbomen. Na een verblijf van
meer dan twee weken in dit paradijselijke oord keerden ze op dezelfde wijze, opnieuw
via een gebied van duisternis, terug naar het eilandklooster.
Barinthus' verhaal is voor Brendanus aanleiding om met zijn monniken een schip
te bouwen en zee te kiezen, op zoek naar het Beloofde Land van de Heiligen. Zij
vertrekken met een gunstige wind, en zetten koers naar het westen. Na twee weken
zeilen gaat de wind liggen, waarop zij zich aan de riemen zetten en roeien tot zij niet
meer kunnen. Dan spreekt Brendanus ze troostend toe: ‘Broeders, weest niet bang.
God is onze helper, Hij is zowel schepeling als stuurman, en Hij bepaalt de koers.
Haal de roeiriemen en de stuurriem binnenboord en laat het zeil staan zoals het staat.
God zal met Zijn dienaren en met Zijn schip doen wat Hem goeddunkt.’3
Voortgestuwd door wind en golven wordt het schip zeven jaar lang in kringen
over de oceaan gevoerd, waarbij Brendanus en zijn tochtgenoten op een reeks
wonderbaarlijke eilanden landen. De kerkelijke hoogtijdagen worden steeds op
dezelfde eilanden gevierd. Ten slotte bereiken zij, na de mistzone te hebben doorkruist,
het gelukzalige eiland waarover Barinthus vertelde. Daar dwalen zij veertig dagen
door een
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paradijselijk landschap, zich voedend met heerlijke vruchten en drinkend uit
kristalheldere bronnen. Ten slotte komen zij bij een rivier die het eiland in tweeën
deelt. Het is hun niet vergund deze rivier over te steken. Een engel legt uit dat daar,
aan gene zijde van de rivier, het land ligt dat zij zo lang gezocht hebben. Hun reis
heeft zo lang geduurd ‘omdat God u de veelheid van Zijn geheimen in de grote
Oceaan wilde tonen’.
Men zou de zee in de Navigatio kunnen omschrijven als een bovennatuurlijk
domein dat weinig of geen speelruimte biedt voor menselijke initiatieven. In duidelijk
mindere mate is dit het geval in de zogenaamde Reis-teksten, die alle afstammen van
een Brandaangedicht in de volkstaal dat omstreeks het midden van de twaalfde eeuw
in het Rijnland moet zijn ontstaan.4 In de Middelnederlandse versie, De reis van Sint
Brandaan, waarvan de handschriften van omstreeks 1400 dateren, wordt als volgt
beschreven hoe de reis een aanvang neemt:
Tseyl si an den mast keerden
Also hem die winde leerden,
Haer riemers si hute stoten
Met ghemake dat si vloten.
Ay, hoe scone dat tscip vloot!5

Hier zijn het niet wind en golven die, als werktuigen Gods, het schip voortstuwen,
maar is het de bemanning zelf die de koers uitzet. Het laatste vers van het citaat
suggereert zelfs iets als een esthetisch plezier in de vaart van het schip, een plezier
dat elke zeiler onmiddellijk zal herkennen. Het woord scone heeft in de twaalfde en
dertiende eeuw een bijzonder positieve lading, die associatief verwijst naar de
esthetische idealen van de hoofsheid.
Het verschil tussen Navigatio en Reis in dit opzicht hangt samen met een verschil
in motivatie. In de Navigatio kiest Brendanus zee om het Beloofde Land der Heiligen
te aanschouwen, anders gezegd: om als heilige een bijzondere gunst van God
deelachtig te worden. In de Reis is de negen jaar durende tocht over zee een
boetedoening voor Brandaans ongeloof - hij heeft immers een boek over de wonderen
van de wereld verbrand omdat hij de inhoud niet wilde geloven. Men kan daarom
aanvoeren dat Brandaans boetedoening een actievere houding ten opzichte van de
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voortbeweging van het schip impliceert. Daarnaast is er echter ook sprake van een
andere visie op de zee en op de weersomstandigheden. De zee in de Reis is niet
langer, zoals in de Navigatio, een bovennatuurlijke ruimte, maar een aards element,
wisselvallig van nature, nu eens vriendelijk en geruststellend, dan weer grimmig en
bedreigend - nooit te vertrouwen.
Het is boeiend deze twee ‘westerse’ visies op de zee te vergelijken met die in twee
zeeverhalen uit de wereld van de middeleeuwse Islam. De verhalen over de reizen
van Sindbad de Zeevaarder behoren tot de oudste bestanddelen van het enorme
verzamelwerk dat bekendstaat als de Duizend-en-één-nacht. Men neemt aan dat de
Sindbadverhalen voor het eerst zijn opgetekend in Bagdad of in de havenstad Basra,
vermoedelijk in de negende of het begin van de tiende eeuw van onze jaartelling hetgeen ze ruwweg contemporain doet zijn met het ontstaan van de Navigatio Sancti
Brendani Abbatis.
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Bij het lezen van Sindbads reizen valt onmiddellijk op dat de zee hier een geheel
andere plaats in het gedachteleven inneemt. Voor Sindbad representeert de zee in
eerste instantie het netwerk van maritieme handelsroutes in ‘de wereld der mensen’,
dat zich uitstrekt van de Rode Zee en de Perzische Golf tot Sumatra en van Egypte
tot diep in het zuiden langs de oostkust van Afrika. Als voorbeeld citeer ik een passage
uit het verhaal van Sindbads eerste reis, een passage die de opmaat vormt voor een
avontuur dat wij ook uit de Brandaan kennen: de landing op een eiland dat een vis
blijkt te zijn. Sindbad heeft zijn vaderlijk erfdeel verbrast en besluit op reis te gaan
om handel te drijven. Ik citeer de vertaling van Richard van Leeuwen:
Omdat ik er de voorkeur aan gaf over zee te reizen ging ik aan boord van
een schip en voer naar de stad Basra, samen met een groep andere
kooplieden. Vandaar voeren we de zee op. Vele dagen en nachten zeilden
we voort, van het ene eiland naar het andere, van de ene zee naar de
andere en van stad naar stad.
(p. 430)
Van angst voor de zee is hier geen sprake. De zee is er om door mensen bevaren te
worden. Natuurlijk bergt zij gevaren - de rampen die Sindbad op elk van zijn zeven
reizen overkomen, vormen daarvan het bewijs - maar voor een moedig en vroom
man als hij betekent zij ook een uitdaging om de wonderen die Allahs almacht in de
wereld tot stand heeft gebracht vol ontzag te gaan bewonderen. Naast de drang tot
zakelijk gewin, is nieuwsgierigheid Sindbads voornaamste drijfveer. Als hij na een
levensgevaarlijk avontuur behouden thuiskomt en een tijdlang ‘in weelde en geluk’
heeft geleefd, bekruipt hem steevast het verlangen ‘om opnieuw de wereld der mensen
in te trekken en [...] handel te drijven, vreemde landen en eilanden te bezichtigen en
geld te verdienen...’ (Ibidem, p. 438)
Als Sindbad na zijn vierde reis, waarop hij schipbreuk heeft geleden en ontsnapt
is uit een grot waarin men hem met zijn overleden vrouw levend heeft begraven, in
de haven van Basra een ‘prachtig groot en hoog schip’ ziet liggen, kan hij opnieuw
de verleiding niet weerstaan. Hij koopt het schip, huurt een kapitein en een bemanning,
en zet zijn knechten en slaven aan het werk om zijn in balen verpakte handelswaar
aan boord te brengen. Andere kooplieden participeren in de onderneming. ‘Zo voeren
we in opgewekte stemming uit, omdat we een voorspoedige reis en grote winst
verwachtten.’ (Ibidem, p. 472) Het vertrouwen waarmee Sindbad telkens weer zee
kiest, is gebaseerd op de wetenschap dat er overal in de bekende wereld havens te
vinden zijn waar hij als lid van een internationale handelsgemeenschap een gastvrij
onthaal zal vinden, ook al zou hij er totaal berooid aan land stappen. (Zie Gerhardt
1963, pp. 236-63)
Een vergelijking van deze Arabische maritieme mentaliteit met visies op de zee
en het reizen over zee in Noordwest-Europa, met name van de Vikingen, die ongeveer
in dezelfde periode op de noordelijke Atlantische Oceaan als zeevaarders verbazende
prestaties leverden, zou fascinerende verschillen (naast niet minder fascinerende
overeenkomsten) aan het licht brengen. Maar de sagas van de mannen uit het Noorden
moeten in dit artikel helaas buiten beschouwing blijven. Ter afronding werp ik nog
een korte blik op het reisverhaal van Ibn Battoeta uit de veertiende eeuw.6
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Ibn Battoeta moet op zijn reizen aan boord van schepen duizenden zeemijlen
hebben afgelegd, maar wie in zijn werk uitvoerige beschrijvingen van deze reizen
verwacht, komt bedrogen uit. Een reis per schip was voor hem blijkbaar een even
routineus gebeuren als een reis per TGV of vliegtuig voor velen van ons. Met dien
verstande evenwel dat Ibn Battoeta zich altijd liet vergezellen door een keur van
echtgenotes en slavinnen, wat in het moderne zakenleven niet overal gewoonte is.
Slechts nu en dan vermeldt hij een incident dat zich tijdens een van zijn zeereizen
heeft voorgedaan, zoals in het volgende geval. (Zie Charles-Dominique 1995, p. 618)
Op weg naar Oman wordt het schip waarop hij passage heeft geboekt, overvallen
door een storm die een etmaal aanhoudt. Alle opvarenden vrezen voor hun leven.
Verbaasd kijken zij naar een Indische pelgrim die zich ogenschijnlijk niets van het
pandemonium van wind en golven aantrekt. De man heeft het hoofd in zijn mantel
gewikkeld en houdt zich slapend. Nadat de storm is gaan liggen, vraagt Ibn Battoeta
hem of hij niet bang is geweest. De pelgrim antwoordt dat hij tijdens de storm nu en
dan één oog had geopend om te zien of hij geen engelen zag neerdalen om de zielen
van stervenden mee te voeren. Toen hij geen engelen ontwaarde, wist hij dat Allah
het schip en de opvarenden zou sparen.
Het is een anekdote die de verschillen tussen Oost en West overbrugt. Ook de
vrome monniken in de Navigatio zijn zich er bij alles wat hun op zee overkomt
voortdurend van bewust dat zij zich in Gods hand bevinden.
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III
‘Donderdag, 2 februari [1995], half elf. Ik zit op het voordek in de schaduw van het
grootzeil te schrijven, met boven mijn hoofd de enorme ballon en rondom mij zee,
zee, zee, niets dan zee. Ik raak niet uitgekeken op de kleuren van het water en het
spel van de golven. Deze eerste nacht op zee was een ervaring die ik niet graag had
willen missen, al heb ik 'm erg geknepen. Terwijl we met een schuimende boeggolf
voortstoven zag ik voortdurend tegenliggers opdoemen, onverlichte tankers, drijvende
containers, boomstammen. Een keer zelfs heb ik Hendrik, die in de kombuis bezig
was, naar buiten geroepen omdat ik een toplicht meende te zien (het bleek een
laagstaande ster te zijn). Tot overmaat van ramp begaf het kompaslichtje het. Hendrik
probeerde vergeefs het te repareren, terwijl ik hem, al sturend, met een zaklantaarn
trachtte bij te lichten. Tenslotte besloten we het kompas maar even te vergeten en
als Odysseus op een ster te koersen, wat verrassend goed ging.’
Dit citaat is ontleend aan een verslag van een zeiltocht over de Indische Oceaan,
van de Malediven, een eilandengroep ten zuidwesten van India, naar Djibouti in de
Hoorn van Afrika, die ik, samen met mijn twee zoons, aan boord van de ‘Da Capo’
van mijn wereldomzeilende vriend Hendrik Becker in de maanden januari en februari
van 1995 heb gemaakt.7
Een van de charmes van die reis was voor mij, de verstokte leunstoelzeeman die
ik nu eenmaal ben, het herkennen van situaties en verschijnselen die ik tot dan toe
alleen uit de litteratuur kende, vooral uit de boeken van Conrad over deze zuidelijke
wateren: de vlammende zonsondergangen, het snelle vallen van de tropennacht, de
grandioze sterrenhemel, het fluorescerende schuim van de boeggolf en het kielzog,
en het onvergetelijke nachtelijke schouwspel van om de boeg spelende dolfijnen.
Urenlang, dagenlang heb ik op die tocht naar de zee zitten staren, gefascineerd door
de golven.
Een favoriet onderwerp van bespiegeling was dat alles wat ik om mij heen zag er
duizend of tienduizend jaar eerder nét zo uitgezien moest hebben. Dezelfde deining,
dezelfde wind. Sinds onheugelijke tijden varen zeilschepen in de wintermaanden
van India naar Afrika, voortgestuwd door de droge moesson uit het noordoosten.
Dan slaat het weer om en na een paar dagen begint de natte moesson uit het
zuidwesten te waaien, die de schepen terugbrengt naar India.
Daarover is een prachtig verhaal bewaard bij de Griekse schrijver Strabo, die het
heeft ontleend aan een geschrift ‘Over de Oceaan’ van de grote geleerde Posidonius
(eerste/tweede eeuw voor Christus).8 Tijdens het bewind van koning Euergetes II uit
de dynastie der Ptolemaeën (die na Alexander de Grote over Egypte heersten, rond
120 voor Christus), kwam een Griek, genaamd Eudoxus van Cyzicus, als gezant naar
het Egyptische hof. Juist in die tijd werd er een Indiër bij de koning gebracht, die
door de kustwacht in de Rode Zee halfdood van een aan de grond gelopen schip was
gehaald. Omdat men de man niet kon verstaan, droeg de koning hem over aan mannen
die hem Grieks moesten leren. Ik citeer: ‘En nadat hij deze taal machtig was geworden,
vertelde de Indiër, dat hij op de vaart uit Indië den koers was kwijtgeraakt en ten
slotte veilig naar Egypte was gebracht, nadat hij zijn maats door den honger had
verloren; in dank voor de gastvrijheid verklaarde hij zich bereid, de zeeroute naar
Indië te wijzen aan mannen, die de koning hiertoe zou hebben aangewezen; en één
hiervan werd ook Eudoxus.’ Eudoxus heeft twee reizen naar Indië gemaakt; op de
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terugweg naar Egypte moet hij vrijwel dezelfde koers hebben gestuurd als wij
tweeduizend jaar later...
In de aanhef van het boek Genesis wordt gezegd dat de Geest van God over de
wateren zweefde. Het laatste boek van de bijbel, de Openbaring van Johannes,
schildert het visioen van ‘een nieuwe aarde en een nieuwe hemel’, waaraan de ziener
toevoegt: ‘en de zee bestond niet meer’. Tussen deze twee symbolische momenten
speelt zich de geschiedenis van de mensheid af. Zolang er mensen op aarde leven,
en zullen leven, heeft de zee onafgebroken een rol gespeeld in hun bewustzijn. (Zie
voor dit alles Raban 1992) Mensen ‘hebben iets’ met de zee. Voor de solozeiler
Joshua Slocum was de zee deel van de verheven Natuur, voor de Caraïbische dichter
Derek Walcott belichaamt de zee de Geschiedenis. In elke periode van de geschiedenis
hebben mensen aan de zee metaforen ontleend om hun existentiële ervaringen onder
woorden te brengen. Elke periode heeft nieuwe metaforen aan de oude toegevoegd.
De zee kan de chaos verbeelden, het demonische en de dood (zoals in het bijbelse
verhaal van Jona), maar is ook het medium van menselijk contact via scheepvaart
en handelsverkeer (denk aan Homerus' Odyssee en aan Sindbads vertellingen). De
zee lokt mensen naar onbekende kusten, naar nieuwe ervaringen. Een reis over zee,
met, al naar het lot bepaalt, een stranding, een schipbreuk of een veilige haven aan
de overkant, is een geëigende metafoor voor een levensloop of een levensdoel. Voor
de grote romantici - denk aan Shelley en Keats, aan Coleridge, aan Melville, maar
ook aan Debussy's ‘La mer’ - kon de zee het absolute, het eeuwige, het verhevene
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(‘the Sublime’) verbeelden. Voor velen van ons, ‘postmoderne’ nakomelingen van
de Romantiek, biedt de zee, in haar huidige treurige toestand: leeggevist, vervuild
en vergiftigd, een huiveringwekkend beeld van wat mensen in hun mateloze hebzucht
de natuur aandoen. In Russische havens liggen afgedankte nucleaire onderzeeërs
langzaam door te roesten...
Een goed zeeverhaal eindigt als Melville's Moby-Dick. Als kapitein Ahab zijn
epische gevecht met de witte walvis ten slotte heeft verloren en zijn schip de ‘Pequod’
in de golven is verdwenen, luiden de slotwoorden van de roman: ‘and the great shroud
of the sea rolled on as it rolled five thousand years ago’. Melville's meesterwerk is
verschenen op 18 oktober 1851 in Londen; op 14 november lag het boek in New
York in de boekhandel. De zee had een handje geholpen met de voorpubliciteit. Een
paar dagen eerder, om precies te zijn op 5 november, was in New York het bericht
ontvangen dat de Ann Alexander uit New Bedford in de Stille Oceaan was geramd
en tot zinken gebracht door een walvis...9
Wim Gerritsen was tot voor kort hoogleraar Middelnederlandse letterkunde
aan de Universiteit Utrecht; sinds september 2000 is hij met emeritaat.
Dit artikel is voortgekomen uit een voordracht bij de presentatie van een
themanummer, getiteld Middeleeuwen aan Zee, van Madoc, Tijdschrift
over de Middeleeuwen, op 28 januari 2000, in ‘Museum Scheveningen’.
De titel ‘De zee, de zee’ verwijst uiteraard naar Xenophon, maar ook naar
de roman The Sea, the Sea van Iris Murdoch.
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Navigatio Sancti Brendani Abbatis (Edited with Introduction and Notes by Carl
Selmer.) Notre Dame, Ind., 1959.
Jonathan Raban, The Oxford Book of the Sea. Oxford 1992.
Jonathan Raban, Passage to Juneau. A Sea and Its Meanings. Londen 1999.
J.H. Thiel, Eudoxus van Cyzicus (een hoofdstuk uit de geschiedenis van de vaart
op Indië en de vaart om de Zuid in de Oudheid). In: Mededeelingen der
Koninklijke Nederlandsche Akademie van Wetenschappen, Afdeeling
Letterkunde, Nieuwe reeks, deel 2. Amsterdam 1939, pp.187-275.

Eindnoten:
1 Aan Jezus Sirach wordt het bijbelboek toegeschreven dat in de Vulgaat Ecclesiasticus wordt
genoemd. In de protestantse traditie behoort het tot de apocriefe boeken.
2 De standaarduitgave van de Latijnse tekst is die van Selmer (1959). Er bestaat een fraaie vertaling
in het Engels: The Voyage of Saint Brendan, Journey to the Promised Land [...], translated with
an in troduction by John J. O'Meara. Dublin 1978. Recent is een Nederlandse vertaling
verschenen: De zeereis van de heilige Brendaan (Hunink 1999). Zie over de
Brandaan-overlevering: W.P. Gerritsen [etc.] 1986, pp. 37-50.
3 Vertaald naar de editie Selmer (1959), cap. 6, p. 12; vergelijk de vertaling van Hunink (1999),
p. 27.
4 Als inleiding tot de Reis-teksten zij verwezen naar De reis van Sint Brandaan, Een reisverhaal
uit de twaalfde eeuw (2000).
5 In de vertaling van Willem Wilmink luiden deze verzen: ‘Het zeil, bevestigd aan de mast / werd
naar de wind gebrast, / de riemen werd uitgelegd. / Nu begon de reis pas echt. / O, hoe mooi
voer hun boot!’ (2000)
6 Een keuze uit dit zeer omvangrijke werk vindt men in: Ibn Battoeta (1997). Een gedeeltelijk
andere keuze biedt Charles-Dominique (1995).
7 Volledigheidshalve vermeld ik de titel van mijn reisverslag: Wim Gerritsen: De grote oversteek.
De tocht van het zeiljacht DA CAPO over de Indische Oceaan, januari-februari 1995
(onuitgegeven).
8 Ik verwijs naar de boeiende studie over dit verhaal van de hand van J.H. Thiel (1939), pp.
187-275. Met dank aan mijn collega H. Wallinga, die mij op deze studie van Thiel heeft gewezen.
9 Melville (1972), het verhaal over de ondergang van de Ann Alexander op p. 18.
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De ondraaglijke macht der vertalers
Zonder vertalingen zou de wereldliteratuur er voor iedereen beduidend
anders uitzien: romans als Don Quichot en Vaders en zonen zouden
slechts bereikbaar zijn voor hen die het Spaans of het Russisch
beheersen. Dat vertalingen geen probleemloze omzettingen van de ene
in de andere taal zijn, heeft de Tsjechische auteur Milan Kundera
geweten; uit onvrede met de vertalingen van zijn werk is hij zelf aan
het vertalen geslagen. Maartje Laterveer toont de haken en ogen van
het vertaalproces aan de hand van Kundera's De ondraaglijke lichtheid
van het bestaan.
Maartje Laterveer
Zodra een auteur zijn werk publiceert, stelt hij het bloot aan vertalers die het
toegankelijk willen maken voor het publiek van het eigen taalgebied. Aan de ene
kant is dit heel gunstig voor de auteur: hoe meer zijn boeken vertaald worden, hoe
breder zijn lezerspubliek en hoe groter zijn naamsbekendheid. Maar aan de andere
kant is het ook gevaarlijk. Want met het verkopen van de auteursrechten aan een
vertaler, geeft de auteur in feite de controle over zijn werk uit handen. Aan een tweede
schrijver, die het werk kan presenteren met een eigen invulling en andere effecten.
Onbewust - als we er tenminste van uitgaan dat de vertaler probeert zo trouw mogelijk
te blijven aan het origineel. Maar ook ongemerkt: de auteur die de vertaling van zijn
werk niet kan lezen, zal nooit weten waarin deze verschilt van het origineel.
De grote macht van de vertaler gaat arm in arm met de geringe controle van de
auteur hierop. Een scheve verhouding, die ik in dit artikel onder de loep wil nemen.
Wat zegt deze verhouding over de eigenlijke status van een vertaling in het literaire
systeem? Moeten we een vertaling nog wel als vertaling beschouwen, dat wil zeggen
als een afgeleide tekst met een origineel, of moeten we haar wellicht zien als een
geheel nieuwe tekst?
Om meer inzicht te krijgen in de essentie van een vertaling en het vertaalproces
op zich, zal ik het begrip ‘zelfvertaling’ hanteren, en ik zal me daarbij speciaal richten
op Milan Kundera. Deze van oorsprong Tsjechische schrijver was dermate
geshockeerd bij het lezen van de Franse, Duitse en Engelse vertalingen van zijn werk,
dat hij besloot al deze vertalingen zelf te herzien om de teksten hun authenticiteit
terug te geven. De vraag is natuurlijk of deze herziene versies wel als authentiek
gezien kunnen worden, en dit werpt tegelijkertijd vragen op over het begrip vertaling
in het algemeen.

Zelfvertaling
Om te beginnen zal ik het begrip zelfvertaling vaster omlijnen. Zoals in de Routledge
Encyclopedia of Translation Studies (Baker & Malmjaer 1998, p. 17) staat vermeld,
is er binnen de vertaalwetenschap nog maar weinig aandacht besteed aan dit
onderwerp. Zelfvertaling wordt vooralsnog meer als een geval van bilinguïsme
beschouwd dan als een vertaalwetenschappelijk onderwerp. We zullen echter zien
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dat het wel degelijk om een speciale vorm van vertaling gaat, die niet alleen een
diepgaande studie verdient, maar ook meer kan vertellen over wat er precies gebeurt
tijdens het vertaalproces.
Om de zelfvertaling helder tegenover een ‘gewone’ vertaling te zetten, zal ik deze
twee vormen van vertaling duidelijk afbakenen. Hoewel er legio uitzonderingen te
bedenken zijn, ga ik er in dit artikel van uit dat een zelfvertaling wordt gemaakt door
een auteur die zijn werk vertaalt naar een andere taal dan zijn moedertaal, terwijl een
gewone vertaling wordt geschreven door een vertaler die vanuit een andere taal naar
zijn moedertaal vertaalt. Volgens Stuart Campbell is deze laatste vorm duidelijk te
prefereren boven de eerste, want ‘translators working into the second language
inevitably produce language that is in some way different from the target language
norm’
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Kundera niet met de handen in het haar

(Campbell 1998, p. 28). Hier zou je echter tegen in kunnen brengen dat de positie
van een zelfvertaler ten opzichte van het origineel gunstiger is en dat hij naar alle
waarschijnlijkheid een meer betrouwbare vertaling produceert.
Deze gunstigere positie van de zelfvertaler raakt meteen de kern van het probleem
van de status van een vertaling. Een zelfvertaler staat ontegenzeggelijk dichter bij
de bron dan een ‘gewone’ vertaler die altijd genoegen moet nemen met een subjectieve
interpretatie van het werk. Dit verschil vindt zijn weerslag in de receptie van de
vertaling. Terwijl de gewone vertaling altijd in het licht van haar origineel gelezen
zal worden, is de lezer van een zelfvertaling eerder geneigd deze te lezen als een
autonome, op zichzelf staande tekst. Om te kijken of dit terecht is, zal ik de Franse
vertaling (Kundera 1998) van Kundera's roman Nesnesitelná lehkost byti naast haar
herziene versie (Kundera 1989) leggen, en de belangrijkste verschillen toetsen aan
het origineel.

De ultieme roman volgens Milan Kundera
Voor een goed begrip van de vergelijking is het nodig eerst de literaire opvattingen
van Kundera te belichten. Deze verklaren namelijk een groot deel van de aanpassingen
waaraan hij de vertaling heeft onderworpen.
Zo heeft Kundera een uitgesproken visie op de ‘ultieme roman’, die in zijn ogen
het tegendeel is van de ‘romantische’, sentimentele roman. Een ‘echte’ schrijver
onderscheidt zich volgens Kundera van zijn romantische collega's door een objectieve
kijk op de wereld die hij aan de hand van verschillende fictieve personages probeert
te beschrijven. In zijn romans streeft Kundera ernaar zijn lezer geen eenduidige illusie
van de werkelijkheid voor te spiegelen, maar juist samen met deze lezer op zoek te
gaan naar de enige waarheid die over die werkelijkheid bestaat: dat er niet één
uniforme zekerheid over kan bestaan. Met zijn personages creëert hij een veelheid
aan stemmen, vanuit wier standpunt hij elke situatie beschrijft zodat alle mogelijke
kanten belicht worden. Eenzelfde diversiteit zien we terug in de genres die hij gebruikt
in zijn romans. Zo wisselt hij puur vertellende stukken af met essayistische,
autobiografische en filosofische passages. Dit resulteert in een uiterst volle en rijke
compositie waarin alle elementen even belangrijk zijn.
Deze specifieke romantechniek van Kundera verklaart deels de grote gevoeligheid
tegenover zijn vertalers, in die zin dat de kleinste verandering al verregaande gevolgen
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kan hebben voor de betekenis van het geheel. Een andere verklaring voor deze
gevoeligheid ligt in het feit dat hijzelf ooit vertaler is geweest van Apollinaire's
gedichten; daarmee heeft hij het nodige inzicht verkregen in de afstand die bestaat
tussen een vertaler en het origineel. In deze vertalingen getuigt Kundera van een
uiterste precisie in woorden en zinnen, waarmee hij de gedichten van Appollinaire
geheel van hun originele vorm heeft vervreemd. Kundera hecht kortom aan de
originele betekenis van woorden en is daarom uiterst gevoelig voor ‘slordige’
vertalingen van zijn eigen werk.
De vergelijking tussen de oorspronkelijke vertaling en de door Kundera herziene
versie zal echter laten zien dat veel van de verschuivingen niet zozeer te wijten zijn
aan eventuele ‘slordigheid’ van Kérel, maar aan onvermijdelijke vertaalproblemen.

Vergelijking tussen vertaling en revisie
Wat bij de vergelijking tussen Kérels vertaling en de revisie van Kundera onmiddellijk
opvalt, is dat Kundera de werkwoordstijd heeft veranderd en daarmee de suggestie
van realiteit (futur composé) verruilt voor een suggestie van irrealiteit (futur simple).
Daarnaast heeft hij op verschillende plaatsen de woordvolgorde zodanig veranderd
dat een verschuiving van het accent voelbaar is, en heeft hij enkele woorden vervangen
door woorden die andere connotaties met zich meebrengen. De openingszin is hier
een duidelijk voorbeeld van:
Vertaling door Kérel:
L'éternel retour est une idée mystérieuse, et Nietzsche, avec cette idée, a
mis bien des philosophes dans l'embarras: penser qu'un jour tout va se
répéter comme on l'a déjà vécu et que cette répétition va encore
indéfiniment se répéter! (Kundera 1984)
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Revisie door Kundera:
L'éternel retour est une idée mystérieuse et, avec elle, Nietzsche a mis bien
des philosophes dans l'embarras: penser qu'un jour tout se répètera comme
nous l'avons déjà vécu et que même cette répétition se répètera encore
indéfiniment! (Kundera 1989)
(Nederlandse vertaling:
De idee van de eeuwige terugkeer der dingen is raadselachtig en Nietzsche
heeft er andere filosofen mee in verlegenheid gebracht: te denken dat alles
zich eens zou herhalen zoals we het al hebben beleefd, en dat ook die
herhaling eindeloos zou doorgaan! (Kundera 1985b))
Door de verwijzing ‘avec elle’ voor ‘Nietzsche’ te plaatsen en bovendien de herhaling
‘cette idée’ te vervangen door een persoonlijk voornaamwoord, heeft Kundera niet
alleen het accent van het tweede onderwerp ‘Nietzsche’ weggenomen, maar ook het
accent op het eerste onderwerp ‘l'éternel retour’ versterkt. Daar waar de zin van Kérel
is opgedeeld in twee proposities die beide even zwaar lijken te wegen, draait de zin
van Kundera meer om het eerste gedeelte en is het tweede ondergeschikt. In het
laatste deel van de alinea zien we dat de samengestelde toekomende tijd van Kérel
lijkt te willen verwijzen naar een reële waarschijnlijkheid, terwijl de enkelvoudige
toekomende tijd van Kundera duidelijk wijst op een vraagstelling die buiten elke
vorm van realiteit staat.
Het resultaat van dit soort aanpassingen is een soepeler tekst, die lichter en concreter
van stijl is dan de tekst van Kérel. Wat betekenis betreft zijn bepaalde aspecten
geaccentueerd die bij Kérel neutraal zijn gebleven, waardoor de gedachtegang een
enigszins andere wending neemt. Aan de hand van voornoemde literaire opvattingen
van Kundera, kunnen we concluderen dat de vertaling van Kérel een aantal voor
Kundera cruciale aspecten mist. Bijvoorbeeld een ruime benadering van de
werkelijkheid, een lichte en compacte stijl en een grote vrijheid voor de lezer om het
ongenoemde in te vullen. Eenzelfde soort aanpassingen zien we terug in de
beschrijvingen van de personages; met name veranderingen in de woordvolgorde,
en vervangingen van termen waardoor bepaalde aspecten duidelijker naar voren
komen en waardoor het beeld van de personages aangescherpt wordt. Tegelijkertijd
zien we ook hier weer dat de stijl van Kundera duidelijk strakker en subtieler afsteekt
tegen de ietwat expliciete en ‘belerende’ stijl van Kérel. Een goed voorbeeld hiervan
is te vinden in de beschrijving van Tereza, één van de hoofdpersonen:
Vertaling door Kérel:
Que son mari lorgne Tereza, maman pouvait encore l'admettre, mais pas
que sa fille veuille s'émanciper et ose revendiquer des droits - ne serait-ce
que le droit de s'enfermer à clé dans la salle de bains. (Kundera 1984)
Revisie door Kundera:
Que la fille veuille s'émanciper et ose revendiquer des droits - comme
celui de s'enfermer à clé dans la salle de bains - est beaucoup plus
inacceptable pour la mère qu'une éventuelle intention sexuelle du marl à
l'égard de Tereza. (Kundera 1989)
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(Nederlandse vertaling:
Haar moeder vond de emancipatiedrang van haar dochter en de weinige
rechten waar ze op stond - zich bij voorbeeld in de badkamer op te sluiten
- minder aanvaardbaar dan een eventuele seksuele belangstelling van
haar man voor Tereza. (Kundera 1985b))
Wat onmiddellijk opvalt is de verandering van de woordvolgorde, waarmee Kundera
naast een stilistische verstrakking ook een duidelijke verschuiving van het accent
teweegbrengt. Door de drievoudige complexe zinsconstructie van Kérel te vervangen
door een enkelvoudige vergelijking, kan Kundera niet alleen het accent op ‘veuille
s'émanciper et ose revendiquer des droits’ versterken, maar dit gedeelte ook verheffen
tot de kern van de zin waar de gemoedstoestand van de moeder en de aandacht van
de man ondergeschikt aan zijn. Het resultaat is wederom een soepeler tekst, die
bovendien duidelijk een enkel element aanstipt als typering van Tereza's
persoonlijkheid. Een typering die nog wordt benadrukt door enkele
woordvervangingen, zoals ‘une éventuelle intention sexuelle’ in plaats van het veel
concretere en tegelijk bredere (want niet louter seksuele) werkwoord ‘lorgne’, en het
afstandelijke ‘la mère’ in plaats van de meer warme en persoonlijke benaming
‘maman’.
Bij inventarisering van de verschillen lijkt het er sterk op dat alle aanpassingen
zich laten onderverdelen in enkele samenvattende groepen, namelijk in simplificatie,
woordvervanging, verstrakking, verandering van woordvolgorde en van
werkwoordstijd.
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Die oefenen hun invloed op zowel stilistisch als semantisch niveau uit. Deze
onderverdeling, zij het sterk generaliserend en niet geheel eenduidig, kan van pas
komen als leidraad bij de vergelijking tussen de twee Franse versies en het Tsjechisch
origineel. Een vergelijking die onmisbaar is voor het doorgronden van het karakter
van bepaalde aanpassingen en het achterhalen van redenen daarvoor.

Vergelijking met het origineel
Het belangrijkste dat de vergelijking met het origineel laat zien, is dat een groot deel
van de aanpassingen van Kundera terecht is in die zin dat ze het origineel herstelt,
maar ook dat andere aanpassingen de revisie van Kundera juist verder van het
origineel verwijderen dan de vertaling van Kérel.
Zo blijken de veranderingen van werkwoordstijden aanpassingen te zijn van
constructies waarmee Kérel inderdaad een vaststaand idee van de werkelijkheid
probeert te geven op punten waar het origineel net zo hypothetisch van toon is als
de herziene versie van Kundera. Tevens blijkt dat Kérel vaak onnodig de
woordvolgorde omgooit, waarmee hij bepaalde aspecten onderbelicht laat die in de
originele woordvolgorde juist het accent dragen. Bovendien voegt hij woorden toe
die naast een onnodige stilistische verzwaring ook nog eens een expliciete uitleg met
zich meebrengen die volkomen indruist tegen Kundera's opvattingen over hoe een
schrijver zijn lezer zou moeten aanspreken. Waar Kundera namelijk - in het origineel
zowel als in de herziene versie - overwegend subtiel van toon blijft en daarmee een
grote vrijheid aan de lezer laat om zelf te interpreteren, stuurt Kérel het vaak aan op
een bepaalde interpretatie door middel van bepaalde zinsconstructies of het
benadrukken van zekere woorden.

Naast de aanpassingen die het origineel herstellen en eigenlijk voortkomen uit - al
dan niet onnodige - verwijderingen tussen het origineel en de vertaling, blijkt Kundera
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ook op veel punten aanpassingen te hebben gedaan die geenszins gebaseerd zijn op
verwijderingen door Kérel en die juist een nieuwe verwijdering opleveren. Het zijn
juist deze aanpassingen die interessant zijn voor de vertaalwetenschap, daar ze meer
kunnen vertellen over hoe een auteur te werk gaat als hij zijn eigen werk vertaalt, en
wat de verschillen zijn met een vertaler die het te vertalen werk niet zelf heeft
geschreven.
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illustratie Carlijn Bottemanne

Bij geen van deze aanpassingen gaat het om een daadwerkelijke verschuiving van
de oorspronkelijke betekenis of om een significante verandering van stijl. Wel zijn
het aanpassingen die het origineel juist versterken in betekenis of stijl. Zo heeft
Kundera soms zijn eigen, originele woordvolgorde veranderd in een constructie die
het oorspronkelijke accent nog verder naar voren doet komen, of heeft hij een trouwe
vertaling van Kérel juist vervangen door een minder trouwe vertaling die bovendien
andere connotaties met zich meebrengt.
Een mooi voorbeeld van dit laatste is te vinden in de tweede alinea van het eerste
hoofdstuk:
Mýtus večného návratu řiká pernegationem, že život, který zmizí jednou
provž dy, který se nenavrátí, je podoben stinu, je bez váhy, je předem mrtvý
a byl-li strašný, krásný vznešený, ta hrůza, vznešost či krása nic
neznamenaji.
(Kundera 1985a)
Vertaling door Kérel:
Le mythe de l'éternel retour nous dit, par la négation, que la vie qui va
disparaître une fois pour toutes et ne reviendra pas est semblable une
ombre, qu'elle est sans poids, qu'elle est morte dès aujourd'hui, et qu'aussi
atroce, aussi belle, aussi splendide fût-elle, cette beauté, cette horreur,
cette splendeur n'ont aucun sens.
Revisie door Kundera:
Le mythe de l'éternel retour nous affirme, par la négation, que la vie qui
disparaît une fois pour toutes et ne revient pas, est semblable une ombre,
est sans poids, est morte d'avance, et fût-elle atroce, belle, splendide, cette
atrocité, cette beauté, cette splendeur ne signifient rien.
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(Nederlandse vertaling:
De mythe van de eeuwige terugkeer zegt per negatio dat een voor altijd
verdwenen, nooit meer terugkerend leven op een schaduw lijkt, gewichtloos
is, bij voorbaat dood is, en al was het huiveringwekkend, prachtig of
verheven, de huiver, de pracht of de verhevenheid zijn van geen betekenis.
(Kundera 1985b))
De aanpassingen van werkwoordstijd zijn duidelijk correcties ten opzichte van het
Tsjechische origineel, waar Kundera eenzelfde tegenwoordige tijd gebruikt
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als in de herziene Franse versie en daarmee de tekst terugbrengt op hetzelfde irreële
niveau als het origineel. Hetzelfde kunnen we niet zeggen van bijvoorbeeld het
werkwoord ‘affirme’, waarmee hij Kérels oplossing ‘dit’ vervangt en daarmee minder
trouw is aan het origineel dan Kérel. Het Tsjechische werkwoord ‘říká’ is namelijk
even neutraal als het Franse werkwoord ‘dire’, en heeft geenszins de bevestigende
connotatie van ‘affirme’. Ook in de laatste zin blijkt Kundera aanpassingen te hebben
gedaan die de herziene vertaling verder van het origineel verwijderen dan de vertaling
van Kérel. Allereerst door de vervanging van ‘horreur’ door ‘atrocité’, dat letterlijk
het voorgaande bijvoeglijk naamwoord ‘atroce’ herhaalt. Vergelijking met de
Tsjechische tekst leert dat Kérel met zijn woordkeuze juist trouw is gebleven aan
het origineel, dat het zelfstandige naamwoord ‘hrůza’ gebruikt om terug te verwijzen
naar het bijvoeglijk naamwoord ‘strašny’. Nou moet gezegd worden dat het Tsjechisch
geen zelfstandige vorm van dit bijvoeglijk naamwoord kent, en dat Kundera in het
origineel niet dezelfde mogelijkheden had als in het Frans. Dit geldt echter niet voor
de woordvolgorde. In de herziene vertaling heeft Kundera de woordvolgorde van
het laatste gedeelte van de zin zodanig aangepast dat de zelfstandige naamwoorden
dezelfde volgorde aanhouden als de bijvoeglijke naamwoorden, met een zwaarder
accent als gevolg. In het Tsjechisch had hij dit ook kunnen doen, maar we zien dat
hij dat niet heeft gedaan. Kérel blijkt trouw de volgorde van het origineel te volgen,
en is hiermee dus trouwer aan de tekst dan Kundera.
Door dergelijke aanpassingen die de herziene vertaling op sommige punten juist
verder van het origineel verwijderen dan de oorspronkelijke vertaling van Kérel, lijkt
het er sterk op dat Kundera, net als Kérel, niet alleen het effect van het origineel heeft
willen kopiëren, maar als het ware opnieuw heeft proberen te creëren. Het is net alsof
tijdens het (zelf)vertalen het schrijversmechanisme niet te onderdrukken is en alsof
het vertaalproces op een bepaalde, onvermijdelijke manier een herschrijving van het
origineel met zich meebrengt. Het belangrijkste verschil hierbij is dat Kundera het
origineel zelf heeft geschreven en dat hij er altijd zeker van kan zijn dat de originele
intentie behouden blijft, terwijl Kérel enkel zijn eigen interpretatie van de tekst als
basis heeft en met dergelijke versterkingen juist een significante verwijdering van
het origineel kan veroorzaken. Het is natuurlijk de vraag of een zelfvertaler zich de
vrijheid - of een zekere mate van vrijheid - kan veroorloven om het origineel op een
dergelijke manier te versterken en of we dan nog wel van een vertaling kunnen
spreken. In elk geval is zeker dat de klassieke vertaler deze vrijheid niet heeft en ook
niet kan hebben omdat hij nooit absolute zekerheid heeft over de intenties van de
auteur. Dit verklaart ongetwijfeld Kundera's ontsteltenis bij het lezen van de
vertalingen van zijn werk, en ook waarom hij heeft besloten deze verloocheningen
van zijn werk te herzien. De vraag is nu of het verloochenende karakter van deze
vertalingen wel te wijten is aan de vertaler en niet aan het vertaalproces op zich, en
of deze vertalingen eigenlijk nog wel gezien moeten worden als vertalingen.
Een vergelijking van de vertaling van Kérel met de Nederlandse en Engelse
vertaling op basis van de gevonden verwijderingen laat zien dat sommige
verwijderingen te wijten zijn aan de persoonlijke inbreng van Kérel, maar dat andere
te maken hebben met onvermijdelijke vertaalproblemen. Allereerst speelt de taal
natuurlijk een grote rol in het verloochenende karakter van vertalingen. Het is een
bekend gegeven - en een bekend vertaalprobleem - dat voor uitdrukkingen in de ene
taal niet altijd een letterlijk equivalent in de andere taal bestaat. De vertaler ziet zich
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dan voor een keuze gesteld, waarbij onvermijdelijk een of meerdere aspecten van de
tekst ten koste gaan van andere aspecten. Welke aspecten belicht moeten blijven,
hangt af van de originele intentie, waarnaar de vertaler alleen maar kan gissen, gezien
het feit dat hij alleen zijn eigen interpretatie van de tekst heeft waarop hij zijn keuze
moet baseren. Waarmee interpretatie voor de vertaler tegelijkertijd het enige middel
van toegang tot het origineel is èn het grootste gevaar vormt.
Het is de vraag of dezelfde vertaalproblemen gelden voor een zelfvertaler en of
een zelfvertaling inderdaad waardevoller is dan een klassieke vertaling.

Nieuw origineel
Veel van de aanpassingen waar Kundera de vertaling van Kérel aan heeft
onderworpen, blijken bedoeld om het origineel te herstellen en zijn ook te verklaren
aan de hand van zijn literaire opvattingen. Kérel heeft de stijl onnodig verzwaard,
en is explicieter van toon waardoor hij de lezer beperkt in zijn interpretatievrijheid.
Bovendien heeft Kérel bepaalde essentiële aspecten onderbelicht gelaten om andere
sterker naar voren te laten komen, terwijl Kundera juist sterk blijkt te hechten aan
de accentuering van de genegeerde aspecten. Veel van deze verwijderingen zijn niet
zozeer te wijten aan Kérel zelf, maar vooral aan het vertaalproces op zich, dat
onvermijdelijke vertaalproblemen met zich meebrengt. In dat opzicht kan ik Kundera
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enkel gelijk geven dat hij de vertalingen van zijn werk besloot te herzien en ben ik
geneigd deze herziene versies als meer waardevolle vertalingen te beschouwen dan
de oorspronkelijke vertalingen.
Maar wat voorgaande vergelijkingen ook hebben laten zien, is dat bij een auteur
die zijn eigen werk vertaalt hetzelfde schrijversmechanisme blijkt op te duiken als
bij iedere andere vertaler. En dat ook bij een zelfvertaling verwijderingen optreden
die niet nodig zijn, maar die wel de betrouwbaarheid van het origineel aan de kaak
stellen. Dit doet vermoeden dat een zelfvertaling zich ergens op eenzelfde niveau
bevindt als de klassieke vertaling, en dat ze beide gezien moeten worden niet als een
vertaling, dat wil zeggen als een afgeleide tekst met een origineel, maar als een heel
nieuw werk. In het geval van de klassieke vertaling zouden we dan kunnen spreken
van een nieuwe interpretatie door vertaler x van werk van schrijver y, terwijl bij een
zelfvertaling zelfs sprake zou kunnen zijn van een nieuw ‘origineel’ - zij het in een
andere taal - van schrijver z.
Met dank aan prof. dr. Ton Naaijkens, Universiteit Utrecht.
Maartje Laterveer studeerde Franse taal- en letterkunde, specialisatie
literair vertalen, aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Ze is werkzaam
als redacteur bij Readershouse.
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interview
Zonder remmen de snelweg opgaan
Een gesprek met Hans Croiset
‘Het overkomt je in je leven zelden dat je een stuk twee keer regisseert.’
Toch overkomt het Hans Croiset. Begin 2001 brengt hij bij Het Toneel
Speelt zijn tweede regie van Vondels drama Lucifer op de planken.
In 1979 regisseerde de toen 44-jarige Croiset dit stuk voor de eerste
keer, toen bij het Publiekstheater. Dankzij deze Vondelregie kreeg hij
de eretitel ‘modern vormgever van klassieke meesterwerken’. Lucifer
betekende het begin van een traditie van nieuwe Vondelinterpretaties,
waarvan het einde nog niet in zicht is. Lex van der Linden en Marloes
van Beersum keken in de laatste dagen van het theaterseizoen
1999-2000 op een zolderkamertje van de Amsterdamse
stadsschouwburg met Hans Croiset naar Adriaan Ditvoorts'
televisieregistratie van Croisets eerste Luciferregie en spraken met de
theatermaker.
Marloes van Beersum en Lex van der Linden
Op het moment dat wij, aan het begin van de zomer, met Croiset spreken, heeft deze
nog geen vaststaande ideeën over wat hij met zijn tweede Lucifer gaat doen. ‘Jullie
zouden me moeten wantrouwen als ik nu al precies zou weten wat ik ermee ga doen.
Ik heb elke week een ander decoridee, elke week een andere rolverdeling en weer
een totaal andere benadering. Dat is de vrijheid die ik heb wanneer het nog zo lang
duurt en omdat ik het natuurlijk al een keer heb gedaan. Dat is een luxe, ik hoef me
nog helemaal niet vast te leggen.’

Lucifer twintig jaar later
In Lucifer (1654) beschrijft Joost van den Vondel hoe de aartsengel Lucifer zich
verzet tegen het besluit van God dat de engelen dienstbaar moeten zijn aan de mens:
door God naar zijn eigen beeld en gelijkenis geschapen. Het stuk toont de tweestrijd
van Lucifer, met aan de ene kant een groep opstandige engelen, en aan de andere
kant engelen die zich willen schikken in het besluit van God. Hoewel Lucifer in gaat
zien dat hij een verkeerde beslissing heeft genomen, valt hij, en in zijn val sleurt hij
Adam en Eva mee, waarmee de zondeval een feit is.
De Lucifer van nu zal strakker en moderner moeten zijn dan de voorstelling van
twintig jaar geleden, aldus Croiset. ‘Ik wil het stuk door de wijze van spelen
hedendaags maken. Ik ga Lucifer nu met vooral jonge mensen doen om het stuk een
andere impuls te geven. Dat gehoorzaamheidsaspect, waar we allemaal ons hele
leven last van hebben, dat is zo práchtig in dat allegorische stuk verwerkt.’ Wat
Croiset tegenwoordig bovendien als een belangrijk thema van Lucifer ziet, is
vreemdelingenhaat. Maar wat wilde hij twintig jaar geleden met Lucifer zeggen? ‘Je
begint een toneelvoorstelling niet heel theoretisch met: “Ik wil nu zeggen, dát...” Dat
kan niet. Als je dat doet, ga je theorieën verkondigen. Ik wilde een heel voor de hand
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liggende kwestie van autoriteit met dat stuk proberen aan de orde te stellen, maar
dan echt vanuit de inspiratie van dat stuk. Niet van “Oh God, ik moet het over
autoriteit hebben, welk stuk zal ik erbij zoeken?” Zo gaat dat niet. Je merkt tijdens
het werken ermee, hoe universeel zo'n thema is. Het is bij mij sterk blijven hangen
dat zoveel mensen zoveel verschillende dingen uit die Lucifer hebben gehaald die
wij er destijds niet in hebben gestopt, maar die de abstracte, metaforische kracht van
dat stuk zoveel groter maakten dan ik wist, voelde, dacht.’
In de eerste Lucifer die Croiset maakte, was het hele speelvlak voortdurend in
beweging, iets wat hij nu zou zien als een zwaktebod, en waarin hij in de tweede
opvoering van af wil. Maar het was in 1979 niet voor niets: ‘Toen was het absoluut
nodig, want het was voor het eerst dat er weer eens een Vondel gespeeld werd. Het
was wel een fantastisch gemaskeerd zwaktebod, zodat het geen mens is opgevallen.
Maar ik zie het zelf wel. Veel te veel gedoe, terwijl het eigenlijk helemaal niet nodig
is.’
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Maar wat er was interesseert Croiset niet. ‘Wat er is, dát is het draaipunt van het
bestaan. Wat er komen gaat, heb ik niet in de hand, daar kan ik geen voorspelling
over doen. Dat wil ik ook niet, anders schiet ik tekort in wat ik nú moet doen. Wanneer
toneel van vanavond lijkt op een jaar eerder, heeft het zijn kans verspeeld. Mijn
activiteiten nu en in de toekomst zijn erop gericht dat het toneel in de schouwburg
blijft functioneren.’

De roes
Croiset vindt het belangrijk om bij een opvoering zo dicht mogelijk bij het origineel
te blijven, maar, zo zegt hij, integraal Lucifer brengen is zelfmoord. Hij geeft toe de
eerste keer best een beetje bang te zijn geweest voor de ingewikkelde taal en de
alexandrijnen van Vondel. Maar het is ook mede daarom dat hij zo van Vondel houdt.
‘Als men mijn zeven Vondelregies met elkaar zou vergelijken, dan zie je zeven
verschillende regisseurs die de liefde voor die man en zijn taal met elkaar gemeen
hebben en dat zichtbaar en hoorbaar maken.’ Croiset vindt dat de tekst het
uitgangspunt moet blijven voor de opvoering van een stuk, waar vervolgens regisseurs
en acteurs mee aan de slag moeten gaan. In het tekstboekje van de eerste Lucifer is
heel wat tekst geschrapt. ‘Iedereen moet keuzes maken. Dat heb ik altijd gedaan. Ik
heb respect voor de dingen die ík goed vind. Je moet schrappen als je denkt dat het
teveel is. Er is nog nooit een ongeschrapte Hamlet gegaan.’ Publiek houdt het volgens
Croiset niet meer vol: ‘Die roes van het theater tot je nemen, die bestaat gewoon niet
meer. Dat kun je jammer vinden, maar als het er niet meer is, en als niemand in
opstand komt... Als op het affiche bijvoorbeeld staat dat de Oresteia wordt gespeeld
en ik zie vervolgens dat het de Oresteia niet is, dan denk ik, “nou ja, laat maar”.
Totdat iemand weer de moed heeft om het wél echt te doen. Dát zou leuk zijn.’

De autobiografie van de theatermaker
Wat en hoeveel van zichzelf legt een regisseur in zijn stukken? Croiset is huiverig
om zich hierover uit te spreken. Het gaat hem erom dat hij zichzelf kwijt kan in een
tekst, daar ligt voor hem het autobiografische. Croiset denkt dat de ziel die hij in het
stuk legt tijdens het repeteren en regisseren zijn autobiografie is. ‘De verbeelding
die je hebt, de beelden, die komen toch uit jezelf. Dat je de pijn van mensen kunt
laten zien, het naar elkaar reiken, het omzichtig omgaan met een probleem totdat de
omzichtigheid zo groot is dat het alleen maar tot een uitbarsting kan komen, ik denk
dat dat vanuit mijn biografie een totaal andere uitwerking in Lucifer heeft dan wanneer
een andere regisseur dat doet.’ Zelf zal Croiset nooit zeggen dat een stuk
autobiografisch is, dat wil hij aan anderen overlaten. ‘Je zet je handtekening onder
een bepaalde productie en je zegt bij het sluiten van de markt dat er een paar
momenten zijn geweest waarin je je wezenlijk herkennen kon.’
‘Het wezenlijke, dat is hercreëren, je in dienst stellen van een tekst van een dichter.
Die ene flits die je hebt waarin je de kern denkt te pakken van Lucifer, dat is de
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kernstof voor het werk.’ De momenten waarin hij de kern te pakken heeft, in de
televisieregistratie bijvoorbeeld de twijfel van de engel Rafaël of de wanhoop van
Ton Lutz die moest vertellen dat Adam was gevallen, vormen de

Hans Croiset (foto Lex van der Linden)

impulsen die Croiset steeds weer probeert te bereiken met een stuk. ‘Het universele
wat stukken van die macht, van bijvoorbeeld Aischylos of Vondel hebben, is dat een
mens op een podium iets kan meedelen over de staat van de mens. En nou niet omdat
Ton Lutz nou toevallig moest zeggen dat Adam was gevallen, maar omdat het belang
van zijn mededeling het particuliere mens-zijn, acteur-zijn oversteeg. Maar dat kan
je ook hebben als iemand rustig op een stoeltje zit en een prachtig zinnetje van Pinter
uitspreekt.’ Dergelijke ervaringen zoekt Croiset als toeschouwer, en wanneer hij die
heeft gevonden, komt hij als een ander mens uit de zaal. ‘Dus dat ik weer
teruggebracht word, gewoon naar mezelf. Als je ouder wordt, lijkt alles wat je zegt
terugblikkend, maar ik heb het altijd zo gevoeld: dat je volledig schoon uit zo'n plek
kan wegkomen, en dat je alles wat je daarvoor gedacht hebt opnieuw kan denken.
Je bent dan geestelijk geradbraakt waardoor als het ware alle gruis van je afvalt.’
Het zijn ook die ervaringen die Croiset als regisseur aan anderen probeert te bieden.
‘Ik ben natuurlijk onbetrouwbaar in die zin, dat ik als regisseur mijn best doe om dat
te bereiken. De spontaniteit daarbij zit voor mij niet in de voorstelling zelf, maar in
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de maanden vooraf. Je bouwt dat dan stap voor stap op. Als regisseur hoop je dat je
via de acteur dat iemand kan bijbrengen.’ En het is ook een van de drijfveren voor
het maken van grote-zaaltheater: de ervaring kan dan bij veel mensen teweeggebracht
worden.

De grote zaal als uitlaatklep
Croiset vindt zijn uitdaging in de grote zaal. ‘De kleine zaal is voor mij toch de
gemakzuchtige kant. Er wordt nu wel gezegd dat Oedipus en Elektra niet meer
kunnen, omdat de grote zaal het niet meer aankan. Maar dan wordt het een
kip/ei-kwestie: als het voor het publiek te moeilijk is, dan verdwijnen die rollen uit
de ervaring van de acteurs. En dan zal het voor volgende generaties heel lastig zijn
om die grote zaal te heroveren.’ Regisseurs moeten zich daarop bezinnen, vindt
Croiset, ze moeten een theatertaal vinden om dergelijke grote voorstellingen nog te
kunnen brengen. ‘En dan bedoel ik dat je er echt mee bezig moet zijn, en niet op de
makkelijke manier makkelijke kleine-zaaloplossinkjes gaan verzinnen. Natuurlijk,
als je een beetje handig kunt ensceneren, kun je alles wel op het toneel zetten. Alles
is wat mij betreft als een variant te beschouwen op de canon van Griekse tragedies
en daar moet je je als regisseur op een specifieke manier tot verhouden. En het
bijzondere van die stukken is, vind ik, dat ze elke tien jaar een andere benadering
vereisen.’ Af en toe zijn er nog regisseurs die het lukt, bijvoorbeeld Peter Stein met
de Oresteia (1980-1981) of Luc Perceval met Ten Oorlog, een bewerking van de
koningsdrama's van Shakespeare, in 1997-1998 opgevoerd in een acht uur durende
voorstelling. Perceval weet volgens Croiset een hedendaags theatraal gevoel in de
koningsdrama's te krijgen, los van het feit dat ze totaal bewerkt waren.

De regisseur van vandaag
Croiset is blij dat hij meemaakt dat de positie van regisseurs als universele kunstenaar
begint af te kalven. Dat is volgens hem heel goed voor de acceptatie van het theater.
‘Die zichzelf iets te veel verwennende regisseurs waar ik er zelf ook een van ben,
moeten ontzettend kritisch op zichzelf zijn. Mensen zitten te kijken naar
hoogstpersoonlijke aberraties van een regisseur die op een bepaalde manier over een
stuk denkt. Maar de stukken die worden opgevoerd, zijn voor het publiek niet zo
gemeengoed dat het makkelijk is om de verschillen in interpretatie te kunnen zien.
Of het moet zo'n geniale theatermaker zijn dat het wel aanslaat.’
Croiset wil zijn Lucifer niet aanpassen om maar een zo groot mogelijk publiek
naar de schouwburg te krijgen. Dat zou bovendien een heel andere benadering van
het stuk vragen. ‘Ik wil geen handleiding maken hoe ik het publiek de zaal in kan
krijgen, nee, ik wil een interpretatie zo helder maken van een stuk waar ik van houd
en daar publiek voor in de zaal krijgen. Niet dat ik een stuk waar ik van houd zo
afscherm dat daar maar een paar mensen voor in de zaal zitten. Er zijn weinig
regisseurs die Vondel doen. Ik word er ook wel eens doodmoe van: altijd maar
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Affiche Luciferopvoering

weer mensen, toneelspelers overtuigen. Schouwburgdirecteuren willen wel, maar
een toneelspeler zegt al gauw: “Oh nee, Vondel, oh nee!” Als ze dan kiezen voor
iets wat ze in hun carrière wel tien keer kunnen doen, is dat heel erg jammer. Als ik
ermee ophoud en niemand anders doet het meer, dan lijkt de tijd dat voor te schrijven.
Punt. Het zijn de toneelspelers die een voorstelling maken, als regisseur blijf je het
sturen, je blijft het inspireren, maar zonder hun inbreng kom je niet ver. Zelfs als ik
poppetjes kreeg, dan kon ik nog geen stuk maken. En dat is toch het afgeleide wat
de toneelkunst is.’
De commerciële nadruk die er tegenwoordig ligt op het bereiken van een groot
publiek doet volgens Croiset zeer geforceerd aan. ‘Het is een inhaalmanoeuvre om
het toneel weer midden in de samenleving te zetten. Je kunt je afvragen, of het
kunstenplan met structurele subsidie op vierjaarbasis wel goed werkt. Het is een
heerlijke zekerheid, voor een langere periode gesubsidieerd te zijn, maar er zit
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ook een verlamming in. Dat heb ik zelf aan den lijve ondervonden bij Het Nationale
Toneel, je denkt dan “ik mag vier jaar”. Je moet iedereen goed bij de les houden en
dit zeg ik als artistiek leider. Je fokt de bezetenheid van toneel niet elke drie of vier
jaar op door het weer net even anders invullen van de OC&W-vragenlijsten. Daar
moet een ander systeem voor zijn. Omdat toneel in Nederland niet vanzelfsprekend
is, hangt het voortbestaan van ons af, de toneelmakers, de artistiek leiders.’

Het ongesubsidieerde theatergezelschap
Hans Croiset doet meer ten behoeve van het Vaderlands erfgoed dan het te regisseren.
Behalve verantwoordelijk te zijn voor opvoeringen van de stukken van een van de
schaarse kopstukken die Nederland kent aan klassieke toneelauteurs (Vondel
natuurlijk), heeft hij ook samen met Ronald Klamer Het Toneel Speelt opgericht:
het enige professionele Nederlandse gezelschap dat zich uitsluitend richt op de
vertolking van oorspronkelijk Nederlandstalige toneelteksten. Het Toneel Speelt is
niet alleen bijzonder als het gaat om het repertoire. Het is namelijk een gezelschap
dat zijn stukken tot dusver zonder subsidie brengt. ‘We voeren niet de revolutie in
het vaandel, wij proberen overeind te blijven in een repertoire van hele goede stukken
die te weinig gedaan worden, met een minimale subsidie. En dat is behalve een
spannende ook een risicovolle onderneming: er staan mensen op straat als het fout
gaat. En we doen toch ernstig toneel dat risico's loopt, we hebben nog nooit iets
makkelijks gedaan. Een blijspel bijvoorbeeld, waar men, als het fout gaat, nog steeds
om kan lachen, dat doen we niet. Met een ongesubsidieerde groep Lucifer gaan doen,
en met negen tiende onbekende mensen, dat vind ik niet op zeker spelen: dat vind
ik zo ongeveer zonder remmen de snelweg opgaan.’
In het seizoen 1999-2000 werd bij Het Toneel Speelt het stuk De verlossing van
Hugo Claus opgevoerd. Een dergelijk modern stuk vraagt in veel opzichten een
andere aanpak dan een klassieke tragedie. ‘Het zijn natuurlijk abstractere
gebeurtenissen, abstractere beelden, het is een abstractere denktrant dan de vrij
realistische zegging van Hugo Claus. Die heeft een totaal andere inzet en dat is voor
mij ook niet te vergelijken. Lucifer handelt over een groot mythisch gebeuren dat
nog altijd exemplarisch is voor gebeurtenissen in de samenleving. Dat is toch iets
anders dan een deelprobleem van het menselijk leven dat in De verlossing centraal
staat. Daarin kan de kijker een stukje van de maatschappij zien en vertalen naar
andere kanten toe en ik denk dat klassieke tragedie al een compleet model van de
samenleving toont.’
De verlossing werd gespeeld met flink wat grote namen: Annet Nieuwenhuijzen,
Anne-Wil Blankers, Will van Kralingen. Het Toneel Speelt werkt vaak met bekende
acteurs. ‘Dat valt bij ons op omdat we maar zo weinig stukken doen, en we dus tijd
hebben om die acteurs te vinden. Het grote manco van het Nederlandse toneel zijn
over het algemeen te zwak bezette voorstellingen. En als wij met minder goede
acteurs zouden werken, zou het bij ons veel meer opvallen, dan zouden we veel meer
kritiek krijgen. Men is geïrriteerd als Annet Nieuwenhuijzen en Anne-Wil Blankers
samen op het affiche staan. Ik vind het geen knieval om steeds betere acteurs te
vinden. Maar als zij niet goed zijn en als het stuk zelf niet goed is, dan komt het
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publiek niet. Wij selecteren acteurs niet omdat ze een grote naam hebben, maar omdat
ik denk dat ze iets met elkaar te maken kunnen hebben en dat ze samen kunnen
spelen.’

Het mooie van theater maken
Er is geen kunst vluchtiger dan de toneelkunst. Weken-, maandenlang wordt naar
een voorstelling toegewerkt. Om na enkele avonden alleen nog te bestaan in de
grillige herinnering van het publiek en in vergeelde krantenknipsels. Waarom het
dan toch doen? ‘Toneel is geen vaststaand iets, het speelt zich af in de hoofden van
de mensen die ernaar kijken. Als er zevenhonderd mensen in de zaal zitten, dan
hebben ze alle zevenhonderd een andere voorstelling gezien. Toneel behoort behalve
tot de vluchtigste ook tot de levendste aller kunstuitingen. Het is een halve kunst,
een reproducerende kunst. Je moet het met een heleboel mensen doen, het is een
weerslag van de maatschappij. Een vergaarbak van een heleboel ideeën en de
belemmeringen daarvan. Om die grens steeds te verwijderen, dat is het mooie van
theater maken.’
Inmiddels zijn de repetities van Lucifer in volle gang. De première is op
25 januari 2001.
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In de ban van Dionysos
Waag je niet aan de Dionysosmythen of het zal verkeerd met je
aflopen... Feit is dat de mythen rond deze Griekse god nauwelijks
navolging hebben gevonden, dit in tegenstelling tot de verhalen over
Elektra, Oedipus en andere Griekse helden. Rijk Schipper gaat in zijn
artikel op zoek naar het waarom hiervan, waarbij hij zich afvraagt
of het voor Nietzsche beter was geweest om Dionysos met rust te laten.
Rijk Schipper

Euripides' Bakchanten en de navolging
Tegen het einde van zijn leven schreef de Atheense dichter Euripides een
indrukwekkende tragedie, getiteld De Bakchanten. Daarin wordt het verzet van een
Griekse heerser tegen de komst van Dionysos in zijn stad beschreven. Deze god,
afkomstig uit Klein-Azië (Turkije), is de Egeïsche Zee overgevaren om ook in Hellas
zijn orgiastische riten te vestigen. Nu staan de Grieken grosso modo huiverig
tegenover irrationele drijfveren en extatisch gedrag. Het valt dus te verwachten dat
Pentheus, de jonge koning van Thebe, de oosterse onruststoker niet met open armen
zal ontvangen. Als hij hoort dat Dionysos de Thebaanse vrouwen uit hun huizen
heeft gelokt en dat zij zich nu laten gaan in wilde dansen in het gebergte, besluit hij
dat de vreemdeling moet inbinden. Aanvankelijk treedt hij de god met een
neerbuigende vriendelijkheid tegemoet, maar gaandeweg verliest hij zijn
zelfbeheersing. Reeds in de proloog had Dionysos de koning van halsstarrigheid
beticht; nu beslist hij dat zijn tegenstrever moet sterven. In het gewaad van een
Bakchante, een aanhangster van de nieuwe religie, zal Pentheus in de bergen zijn
ondergang tegemoet gaan. De vrouwen aldaar zullen hem aanzien voor een
leeuwenwelp en hem in hun bloeddorstige extase verscheuren. Pentheus' moeder
Agaue zal het signaal geven tot de rituele moord. Wie Dionysos niet erkent zal op
beestachtige wijze om het leven komen.
Dit enerverende stuk is in de oudheid meer dan eens geïmiteerd. In een epos van
liefst achtenveertig boeken verhaalt de dichter Nonnos de avonturen van Dionysos
in Indië en Europa. De boeken 44 tot en met 46 van deze Dionysiaca behandelen de
ondergang van Pentheus. Hierbij volgt Nonnos de tragedie van Euripides op de voet;
alleen heeft hij het verhaal in gekunstelde hexameters gegoten. Verder is er een
eigenaardig drama getiteld Christus Patiens (De lijdende Christus) dat geschreven
is aan het einde van de oudheid of aan het begin van de Middeleeuwen. Nadat Christus
is gedood door de joden, verschijnt hij op een verhoging om een verschrikkelijke
wraak over zijn moordenaars af te roepen. Deze tamelijk onverkwikkelijke verzen
zijn zeer belangrijk voor het reconstrueren van het slot van Euripides' Bakchanten,
omdat dat stuk niet volledig is overgeleverd. De schrijver van de Christus Patiens
identificeert Christus zowel met Pentheus (het slachtoffer) als met Dionysos (de
overwinnaar). Zo verwonderlijk is dat niet, want in verschillende versies van de
mythen rond Dionysos wordt de god zelf verscheurd, om daarna op wonderbaarlijke
wijze te herrijzen.

Vooys. Jaargang 18

Terwijl schrijvers in de oudheid zonder veel schroom de mythen rond Dionysos
ter hand namen, zijn bewerkingen in latere tijd schaars. Heropvoeringen van de
Bakchanten zijn er genoeg, recent nog door Toneelgroep Amsterdam, een productie
die overigens algemeen werd afgekraakt. Zelf mocht ik meedoen aan een opvoering
(geheel in het Grieks) door het Homerostheater te Den Haag. Maar moderne
bewerkingen van de Dionysosmythen zijn met een olielampje te zoeken. Wel ging
in 1951 een stuk van Jean Cocteau in première dat Bacchus
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heette. Dit stuk speelt ten tijde van de reformatie en voert een dorpsgek ten tonele
die de gevestigde orde op zijn kop zet. Verkleed als Bakchos (Dionysos) mag hij een
week lang de scepter zwaaien over een Duits dorp. In deze hoedanigheid werpt hij
zijn masker af, waarmee de feestelijke scherts revolutionaire ernst wordt. Al maakt
de figuur van Dionysos deel uit van dit jaarlijkse ritueel, het is duidelijk dat hij hierin
slechts een symbolische functie heeft. Hij staat voor opstandigheid en vrijheidsdrang.
Een ander voorbeeld van een hedendaagse auteur die de Dionysische thematiek
behandelt, is Donna Tartt. Haar roman The Secret History draait om een uit de hand
gelopen bacchantisch feestje. Bij wijze van climax wordt een van de deelnemers,
Bunny genaamd, als een soort Pentheus omgebracht. Voor het overige is het boek
meer een veredelde detective, waarin Dionysos en zijn cultus sporadisch ter sprake
komen. In het Nederlandse taalgebied kan men nog Louis Couperus noemen. Deze
schreef in 1903 een roman met de titel Dionyzos. Daarin schildert hij in zijn overdadig
proza een impressionistische wijngod.
De geringe navolging van de Dionysosmythen is des te vreemder als men bedenkt
hoe vaak die van Oedipus, Elektra, Antigone etcetera. zijn bewerkt. Als Stravinsky
een Apollo, aanvoerder der Muzen componeerde, waarom dan geen Dionysos,
aanvoerder der Menaden? Waarom is er naast Antigone geen Dénis van Jean Anouilh?
Is de thematiek van Dionysos misschien te Grieks? Dat kan nauwelijks het geval
zijn, want de Bakchanten behandelt een universeel thema. Orde moet worden
afgewisseld met chaos. Men kan wel proberen de maatschappij volledig rationeel in
te richten, maar dit streven is futiel. Hoeveel bureaucraten men ook aan het werk zet,
het sociale leven zoekt vaak onverwachte wegen. Vuistdikke rapporten kunnen niet
verhinderen dat bestuurders soms met de mond vol tanden staan. Ook een individu
kan zijn leven niet voor honderd procent sturen. Altijd zijn er weer factoren die zich
aan zijn controle onttrekken. De krachten die iemands planning doorkruisen zijn
dikwijls destructief, maar in één adem ook vitaal. Het is maar goed dat beleidsmakers
zo af en toe onderuitgaan en de creatieve chaos zijn werk moeten laten doen. Net zo
als het heilzaam kan zijn voor een privé-persoon om een onvoorziene weg te moeten
inslaan. De onrust die Dionysos teweegbrengt, is nodig voor de voortgang van het
leven.
De thematiek van Dionysos is dus zeker universeel; mogelijk is er een andere
verklaring waarom schrijvers zich er zelden aan wagen. De verhalen waarin de god
voorkomt, en zeker de episode met Pentheus, zijn nogal beklemmend. Tegenover de
krachten van de chaos staat de mens uiteindelijk machteloos. Hoe precies hij zijn
leven ook inricht, eens komt hij de man met de hamer tegen. In het stuk van Euripides
heb je geen moment het idee dat Pentheus enige kans maakt zegevierend uit de strijd
tevoorschijn te komen. Meteen al in de proloog slaat Dionysos een dreigende toon
aan, die het ergste doet vermoeden. Beklemmend is ook dat de gedoemde Pentheus
zich tamelijk normaal gedraagt. Terwijl Oedipus zijn vader vermoordt en met zijn
moeder slaapt, verdedigt Pentheus juist het burgerlijke fatsoen. Ter wille van haar
minnaar brengt Klytemnestra haar badende echtgenoot om zeep; Pentheus wil alleen
de eerbaarheid van de Thebaanse vrouwen beschermen. Antigone trotseert de wil
van de koning, maar Pentheus houdt vast aan zijn koninklijke besluiten. Zeker,
Pentheus vertoont enige hybris (hoogmoed) ten aanzien van zijn goddelijke gast,
maar het valt te begrijpen dat hij deze luidruchtige vreemdeling niet zomaar zijn
gang laat gaan in de goedgeorganiseerde stad. Al met al is het niet gemakkelijk een
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les te trekken uit de geschiedenis van Pentheus, of een moraal die voor loutering kan
zorgen na de doorstane ellende. De mens legt het af tegen de elementaire, irrationele
krachten waarmee hij in aanraking komt. Hoe meer hij tracht zijn nederlaag te ontgaan,
des te harder hij valt.

Pentheus wordt aangevallen door de Thebaanse vrouwen
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Een moderne dienaar van Dionysos
Er is een moderne auteur die wél bereid is geweest om de kelk van Dionysos tot de
bodem toe te ledigen. Friedrich Nietzsche deinsde er niet voor terug om de god van
de extase een centrale plaats te geven in zijn werk. Talloze malen komt Dionysos in
zijn geschriften voor, terwijl twee daarvan speciaal aan hem zijn gewijd. Gezien de
zorgwekkende geestesgesteldheid van de filosoof in diens latere jaren kan men zich
afvragen of deze voorkeur van Nietzsche wel zo gezond was. Had hij de thematiek
die zoveel anderen had afgeschrikt, niet beter óók links kunnen laten liggen? Had
hem dat niet veel psychische problemen bespaard? In het onderstaande gaat de filosoof
op de divan, waarna zal worden bezien of zijn keuze voor Dionysos' eredienst een
gelukkige is geweest. De ‘diagnose’ kan helpen om de vraag te beantwoorden of de
wijdverbreide huiver voor de Dionysische thematiek wel terecht is.
Bekend is Nietzsches geschrift Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik
(1872). In dit jeugdwerk werpt hij zich op als profeet van de wijngod door het op te
nemen tegen de socratische cultuur. Als boegbeeld van het Apollinisme bracht
Socrates immers een vermaledijd optimisme in zwang; daarmee verstikte hij het
gezonde pessimisme van de vroegere Grieken. Zo doofde de geest van de tragedie
en bleef slechts een krachteloos naspel over. Met lede ogen zag Dionysos deze
ontwikkeling in de Europese cultuur aan, maar eeuwen later kon hij de Duitse filosoof
tot zijn woordvoerder benoemen. Onvervaard stelt Nietzsche de Lebensfeindlichkeit
van wetenschap, ethiek en christendom aan de kaak. De schone schijn moet worden
ontmaskerd als leugen; men moet de werkelijkheid onder ogen durven zien in al haar
schoonheid en verschrikkelijkheid. Tegenover de academische nuchterheid moet de
Dionysische waanzin worden gesteld, tegenover het dorre intellect het bruisende
instinct.
Die waanzin is de dienaar van Dionysos inderdaad ten deel gevallen. In 1889 kreeg
Nietzsche te Turijn een zenuwinzinking. Voor een veelkoppig publiek viel hij een
paard om de hals. Verder begon hij zijn brieven afwisselend met ‘Dionysos’ en ‘de
Gekruisigde’ te ondertekenen. Gezien de bovengenoemde Christus Patiens nog
helemaal niet zo'n vergezochte identificatie van deze twee figuren. Maar je kunt je
wel afvragen of Nietzsches werk van de jaren negentig nog helemaal serieus kan
worden genomen. Tot deze laatste werken, die de Duitsers zo omineus ‘Werke des
Zusammenbruchs’ noemen, behoren ook de zogenaamde Dionysos-Dithyramben.
Ontstaan in de jaren 1884-1888 werden deze lofliederen op Dionysos teruggevonden
in Nietzsches nalatenschap. Het bestaan van deze poëzie geeft wel aan dat de
Dionysische thematiek Nietzsche zijn leven lang heeft beziggehouden. Zou het echter
niet beter zijn deze gedichten met de mantel der liefde te bedekken als voortbrengselen
van een desintegrerende geest? Was de gekwelde filosoof nog wel bij machte de
bloederige mythen rond Dionysos te verwerken?
Het spreekt haast vanzelf dat de Dithyramben in Duitsland doorgaans serieus zijn
opgevat. In nationaalsocialistische kringen golden zij als profetieën van een nieuwe
era, de era van het Derde Rijk wel te verstaan. Het was immers Nietzsches aanbeveling
het gruwzame karakter van het leven onder ogen te zien. Elke vorm van geweld is
gerechtvaardigd zolang de goden, in het bijzonder Dionysos, daarin behagen scheppen.
Andere interpreten van de liederen verloren zich in quasi-diepzinnige bespiegelingen.
Zo schreef K.H. Volkmann-Schluck: ‘Das Ende von Nietzsches Denken ist das
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Geschick des metaphysischen Denkens selbst, das seinem Wesen nach Präsentation,
in der Präsenz des Abwesenden versinkt, als welches das Sein zuletzt auf das Dasein
zukommt.’ Nuchterder is het oordeel dat E.F Podach, bezorger van Nietzsches werken,
over de Dithyramben velt: de dichter was niet meer geheel meester over zijn pen.
Met reden wist Nietzsche zelf zich geen raad met deze verzen; in tegenstelling tot
wat daarover wel is beweerd, heeft hij ze nooit aan druk willen toevertrouwen, aldus
Podach.1 In meer recente publicaties houdt men weliswaar rekening met een
verminderde toerekeningsvatbaarheid van de dichter, maar onderwerpt men de
Dithyramben niettemin aan doorwrochte analyses.2
Een blik in de Dithyramben zelf kan allicht meer leren over Nietzsches geestelijke
gesteldheid bij het schrijven van deze lofzangen op Dionysos.

Het werk van een waanzinnige?
Bij monde van Dionysos schenkt Nietzsche zijn verzen aan de mensheid: ‘Indem ich
der Menschheit eine unbegrenzte Wohltat erweisen will, gebe ich ihr meine
Dithyramben’.3 Het is wel zeker dat Nietzsche zich identificeerde met de Frygische
god, want in deze periode ondertekende hij, als gezegd, verschillende brieven met
diens naam. Ook sprak hij in zijn laatste levensfase meermaals de overtuiging uit
een reïncarnatie van Alexander of Caesar te zijn. Dergelijke identificaties zijn bekend
uit de psychiatrie; men denke aan de ironische terugblik van Gerrit Achterberg op
zijn vroegere wanen: ‘Ik ben allang Napoleon geweest / en Alexander is een schim
in mij...’
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Koor van jonge mannen die als Menaden zijn verkleed

Vervolgens draagt Nietzsche zijn bundel op aan ‘de dichter van de Isoline’, dat is
de Franse dichter Catulle Mendès, die Nietzsche in de kring van Richard Wagner
had ontmoet. Op 26 december 1888 ging Mendès' Isoline, contes des fées, en 10
tableaux in première. Nietzsche vernam het bericht daarover in Turijn uit de krant.
Over de contacten tussen hem en Mendès is te weinig bekend om met zekerheid te
bepalen waarom Nietzsche de Fransman als een geschikte ontvanger beschouwde.
Het feeërieke van diens werk heeft de volgeling van de satyrgod allicht aangesproken.
In het eerste gedicht geeft Nietzsche mijns inziens duidelijk te kennen dat zijn
dithyramben niet al te ernstig moeten worden opgevat. Gloeiende zonnestralen roepen
de dichter toe:
Nur Narr! nur Dichter!
Nur Buntes redend,
aus Narrenlarven bunt herausredend,
herumsteigend auf lügnerischen Wortbrücken,
auf Lügen-Regenbogen
zwischen falschen Himmeln
herumschwehend, herumschleichend nur Narr! nur Dichter!...

De dithyramben komen zeker niet voort uit de pen van een filosoof die ernstig de
waarheid zoekt. Met een zekere opluchting verklaart de dichter ontheven te zijn van
die taak:
... so sank ich selber einstmals
aus meinem Wahrheits-Wahnsinne,
aus meinen Tages-Sehnsüchten,
des Tages müde, krank vom Lichte,
sank abwärts, schattenwärts,
von einer Wahrheit
verbrannt und durstig,
gedenkst du noch, gedenkst du, heißes Herz,
wie da du durstetest? daß ich verbannt sei
von aller Wahrheit!
Nur Narr! Nur Dichter!...

Dionysos is eerder een god van nachtelijke feesten dan van tochten omhoog naar het
licht. Het Apollinische zoeken naar de waarheid maakt de dichter ziek: liever zakt
hij naar beneden. Hem zal bespaard blijven wat eens Ikaros overkwam: te dicht langs
de zon vliegen en dan neerstorten. Men krijgt de indruk dat de dichter in een ander
soort waanzin terecht is gekomen: de Dionysische furor.
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... husch! In jeden Zufall,
jedem Urwalde zuschnüffelnd,
daß du in Urwäldern
unter buntzottigen Raubtieren
sündlich gesund und schön und bunt liefest,
mit lüsternen Lefzen,
selig-höhnisch, selig-höllisch, selig-blutgierig,
raubend, schleichend, lügend liefest...

In plaats van de etherische is de aardse vervoering gekomen, in plaats van de rationele,
deugdzame Apollo de impulsieve, wilde Dionysos.
Een fundamenteel Dionysisch thema komt in hetzelfde eerste gedicht ter sprake.
De god is niet alleen begunstigde van de offers, maar hij kan zelf ook slachtoffer
zijn. Volgens de mythe werd Dionysos als kind met messen aan reepjes gesneden
door de Titanen, de vijanden van de Olympische goden. Zijn moeder zou de
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Menaden brengen een leeuwenwelp als offerdier bij Dionysos

verspreide delen weer aaneen hebben geregen. Door dergelijke verhalen geïnspireerd
slachtten de deelnemers aan de Dionysoscultus een stier of een geit; het offerdier
representeerde de godheid zelf. Zij aten dus het vlees van Dionysos en dronken zijn
bloed. De overeenkomsten met de christelijke eucharistie zijn frappant, zodat eens
temeer duidelijk wordt hoe een Christus Patiens kon verschijnen die hele passages
uit Euripides' Bakchanten overnam. Voor de culturele antropologie vormen dergelijke
parallellen natuurlijk gefundenes Fressen: in verschillende culturen treft men riten
en mythen aan die over dood en opstanding gaan en die in verband staan met het
sterven en opbloeien van de natuur.4
Bij Nietzsche neemt de dichtergod de slachting voor zijn rekening:
Der du den Menschen schautest
so Gott als Schaf -,
den Gott zerreißen im Menschen
wie das Schaf im Menschen
und zerreißend lachen Das, das ist deine Seligkeit,
eines Panthers und Adlers Seligkeit,
eines Dichters und Narren Seligkeit!

Het verscheuren van het schaap in de mens is nog goed voor te stellen: het volgzame,
deugdzame in het kuddedier mens moet worden vernietigd. Maar ook de god moet
eraan geloven: door de dichtergod, dus in zekere zin door zichzelf, wordt hij
verscheurd. Hierin gaat Nietzsche, in navolging van de mythologie, veel verder dan
Euripides. Bij Euripides verschijnt Dionysos wel in mensengedaante op het toneel,
wat op zich al opmerkelijk is. Gewoonlijk onderscheidden de goden zich duidelijk
van de stervelingen. Zij konden worden herkend aan hun kleding en liepen meestal
op een speciale verhoging voor goddelijke verschijningen (het theologeion). Dionysos
daarentegen speelt onder de mensen en doet de aanwezigen geloven dat hij inderdaad
een mens is. Toch gebruikt hij indien nodig zijn goddelijke macht, bijvoorbeeld door
de boeien van zich af te slaan en een stier in zijn plaats te laten verschijnen. Voor
Euripides blijft Dionysos een onkwetsbare god. Nietzsche echter is gefascineerd door
de lijdende god Dionysos, in wie hij ongetwijfeld een dubbelganger van zichzelf
ziet.5
Het gedicht ‘Klage der Ariadne’ behandelt een andere episode uit de avonturen
van Dionysos. Nadat Ariadne de Atheense held Theseus had geholpen het labyrint
op Kreta uit te komen, volgde zij hem op zijn terugreis. De onverlaat liet haar echter
achter op Naxos, waar zij haar dagen klagend sleet. Door medelijden bewogen
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bevrijdde Dionysos haar en nam haar tot vrouw. Boze tongen beweerden overigens
dat Dionysos zélf Theseus had aangezet om de prinses in de steek te laten.

Ich bin dein Labyrinth
Achter de Ariadne in Nietzsches gedicht gaat de beroemde en beruchte Cosima Liszt
schuil.6 Eerst was zij de echtgenote van dirigent Hans von Bülow, maar later liep zij
over naar totaalkunstenaar Richard Wagner. In de dithyrambe schijnt Ariadne/Cosima
de komst van Dionysos/Nietzsche met weinig vertrouwen tegemoet te zien:
Unnennbarer! Verhüllter, Entsetzlicher!
Du Jäger hinter Wolken!
Darniedergeblitzt von dir,
du höhnisch Auge, das mich aus Dunklem
anblickt!
So liege ich,
biege mich, winde mich, gequält
von allen ewigen Martern,
getroffen
von dir, grausamster Jäger,
du unbekannter - Gott...
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Ze noemt hem zelfs een folteraar en een beulsgod, aan wie ze vraagt haar lijden kort
te maken.
Dan betreden we de wereld van het theater, dankzij een regieaanwijzing van
Nietzsche. Een bliksemschicht schiet door de schouwburg terwijl Dionysos opkomt
in ‘smaragden schoonheid’. Na deze verpletterende entree spreekt Dionysos de
raadselachtige woorden:
Sei klug, Ariadne!...
Du hast kleine Ohren, du hast meine Ohren:
steck ein kluges Wort hinein! Mu× man sich nicht erst hassen, wenn man sich
lieben solt?...
Ich bin dein Labyrinth...

Hij herinnert haar dus aan het labyrint waar de Minotaurus huishield. Het woord
tauros betekent stier, zodat er weer enige draden van de Dionysosmythe zichtbaar
worden. Voor het overige lijkt de dichter vooral in zijn eigen paradoxen te zijn
verdwaald, hoeveel belangwekkende elementen zijn poëzie ook bevat.
Want om eerlijk te zijn: behalve bovengenoemde mythologemen valt er weinig te
genieten voor de filologisch ingestelde lezer. Wat te denken van regels als: ‘Hu! Hu!
Hu! Hu! Huh! .../ Es ist dahin, / auf ewig dahin, / das andere Beinchen! / O schade
um dies liebliche andre Beinchen!’ Tekenend voor een desintegrerende geest zijn
ook verzen als: ‘... sie werden dich schon ‘Iösen’, / sie hungern schon nach deiner
‘Lösung’, / sie flattern schon um dich, ihr Rätsel, / um dich, Gehenkter!... / O
Zarathustra!... / Selbstkenner!... / Selbsthenker!...’ Het thema van de zichzelf offerende
beulsgod moet Nietzsche teveel zijn geworden. Daarbij is natuurlijk sprake van
wisselwerking. De labiele Nietzsche klampte zich vast aan de thematiek van Dionysos,
een god die hij in zijn jeugd ook al was tegengekomen. Deze tweede confrontatie
maakte Nietzsche nog meer psychotisch dan hij toch al was. De diagnose moet luiden
dat de filosoof met zijn dithyramben teveel hooi op zijn vork heeft genomen, om
maar een goed Hollandse beeldspraak te gebruiken.

Dionysos, een god om van af te blijven?
Men zou de indruk kunnen krijgen dat Dionysos een god is die men maar beter kan
mijden. In dat geval zouden de latere schrijvers groot gelijk hebben dat zij Euripides'
Bakchanten niet hebben nagevolgd en de figuur van Dionysos veelal links hebben
laten liggen. Een verhalenreeks waarin voortdurend mensen worden verscheurd, van
een rotswand geduwd, met pijlen doorboord, etcetera stemt niet tot vrolijkheid. Zeker
als ook de god zelf niet van dergelijke ongemakken gevrijwaard blijkt.
Daar kan tegen in worden gebracht dat de Grieken Dionysos juist beschouwden
als degene die vreugde brengt. Hij is polygèthès, een god die vreugde heeft én
verschaft.7 Zoals zijn vrouwelijke adepten zingen:
Onze god, de zoon van Zeus, schept vreugde in
feesten,
hij koestert de Vrede, godin van welvaart en
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jeugdige bloei.
Even groot is zijn gave voor arm en rijk:
pijnloze blijdschap van wijn.
(Eur., Bakchai, 416-22)

Nietzsche heeft vooral oog voor de zwarte kanten van de Dionysische thematiek,
voor de god die verscheurt en verscheurd wordt. Weliswaar spoort hij Dionysos aan
om zijn beulswerk lachend te verrichten, maar niettemin raakt hij gedeprimeerd door
de god van de extase. Toch kan Dionysos een mens vrij maken van zorgen: aan elke
kater gaat een aangename roes vooraf.
Bovendien kan uit de sagen van Dionysos wel degelijk een (louterende) les worden
getrokken. De moraal van het verhaal werd door de Grieken al onderkend: geef
Dionysos wat hem toekomt. Niet te veel, zoals Nietzsche in zijn ijver deed, maar
ook niet te weinig, zoals de Thebaanse koning Pentheus. Drie maanden mag Dionysos
in Delphi heersen, namelijk in

Feestvierende stoet van Menaden

Vooys. Jaargang 18

74
de winter; de overige maanden vallen toe aan Apollo. Met reden dringt de oude
Kadmos, die de heerschappij aan Pentheus heeft overgedragen, er bij zijn rechtlijnige
kleinzoon op aan dat hij Dionysos de nodige eer bewijst.
Sluit je bij ons aan, begeef je niet buiten de
wetten.
Want nu raaskal je en al denkend denk je
niets.
Gesteld dat hij geen god is, zoals jij beweert,
noem hem dan althans zo. Wend listig voor te
geloven
dat hij de zoon van Semelè is, zodat het schijnt
dat zij een god heeft gebaard
en ons en ons geslacht eer ten deel valt.
Je ziet het akelige lot van Aktaion,
die de honden die hij zelf had opgevoed,
rauw verslonden, nadat hij had gesnoefd
superieur te zijn aan Artemis bij het jagen in
vruchtbare gebieden.
Laat dat jou niet overkomen! Kom hierheen
en bekrans je hoofd met klimop. Vereer de god
samen met ons.
(Eur., Bakchai, 331-342)

Helaas slaat Pentheus deze raad in de wind, met de bekende gevolgen. Wie voldoende
eer geeft aan de god van de roes, van de creatieve chaos en het impulsieve leven zal
het er heelhuids van afbrengen. Wie echter meent het leven geheel te kunnen
rationaliseren, het in klappers en bestanden te kunnen opslaan, zal ten onder gaan.
Het is de wet van het leven dat men af en toe in de ban moet raken van Dionysos.
Rijk Schipper studeerde Klassieke talen en Theologie in Utrecht. In 1997
verdedigde hij zijn proefschrift, getiteld Paus en ketters. Leo de Grotes
polemiek tegen de manicheeërs. Hij is nu werkzaam in het onderwijs en
bij uitgeverij Gooi & Sticht te Kampen.
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de figuur van Dionysos. Een meer recente studie is die van Coche de la Ferté 1980.
5 Reeds in de Geburt der Tragödie schrijft Nietzsche: ‘In Wahrheit aber ist jener Held der leidende
Dionysus der Mysterien, jener die Leiden der individuation an sich erfahrende Gott, von dem
wundervolle Mythen erzählen, wie er als Knabe von den Titanen zerstückelt worden sei und
nun in diesem Zustande als Zagreus verehrt werde’ (10; Schlechta I, 61). In Ecce Homo: Also
Sprach Zarathustra luidt het: ‘Dergleichen ist nie gedichtet, nie gefühlt, nie gelitten worden:
so leidet ein Gott, ein Dionysos’ (8; Schlechta II, 1138).
6 Zie voor deze dithyrambe en de rol van Cosima Liszt daarin: Theissen 1991, pp. 186-209 en
Salaquarda 1996, pp. 99-125.
7 In de eerdergenoemde roman van Louis Couperus, Dionyzos, wordt de god inderdaad als brenger
van vreugde gepresenteerd.
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De generatieve moral van Noam Chomsky
Noam Chomsky, de man die vooral bekend is als grondlegger van de
transformationeel-generatieve grammatica, blijkt bovendien een leven
te leiden als criticus van alles wat naar consensus en rechtse ideeën
zweemt. Jaïr Tchong laat in dit artikel zijn licht schijnen over deze
minder bekende, maar zeker niet minder interessante kant van de
wereldberoemde taalkundige.
Jaïr Tchong
In 1967 typeerde een vooraanstaand Amerikaanse hoogleraar het militaire offensief
in Vietnam als volgt: ‘The [Vietnam] war is simply an obscenity, a depraved act by
weak and miserable men, including all of us, who have allowed it to go on and on
with endless fury and destruction.’ (Chomsky 1969, p. 9) Vanuit een onverwachte
hoek klonk ineens een kritische stem die in zijn felheid eerder afkomstig leek uit
radicale hippiekringen dan uit de respectabele universitaire gemeenschap. Deze
hoogleraar was Noam Chomsky (1928), als taalkundige verbonden aan het door het
Pentagon gefinancierde Massachusetts Institute of Technology. Eerder had hij furore
gemaakt met de introductie van een nieuwe theorie (de transformationeel-generatieve
grammatica), waarmee de linguïstiek was veranderd van een obscuur
wetenschapsgenre tot het middelpunt van de cognitieve wetenschappen.
Naast deze taalkundige activiteiten heeft Chomsky sinds de publicatie van American
Power and the New Mandarins (vanaf nu: American Power) in 1969 zich ook een
reputatie weten te verwerven als (linksanarchistisch) geëngageerd intellectueel. In
American Power hekelde hij in verschillende essays ‘la trahison des clercs’, de door
de Franse schrijver Julien Benda geïntroduceerde term voor intellectuelen die zich
niet aan hun verantwoordelijkheid houden. Chomsky richtte zijn pijlen vooral op de
technocraten: briljante wetenschappers die tijdens de regering van John F. Kennedy
allerlei besluitvormende posities innamen. Chomsky verwijt hen het neo-imperialisme
van de Amerikaanse regering mogelijk te hebben gemaakt en het daarna zelfs te
hebben goedgepraat.
Veel essays uit American Power zijn inmiddels onleesbaar. Onder tijdloos
klinkende titels als ‘Objectivity and liberal scholarship’ en ‘Some thoughts on
Intellectuals and the Schools’ gaan feitelijk tirades schuil die op geen enkele manier
de verontwaardiging van het moment ontstijgen. Alleen in ‘The Responsibility of
Intellectuals’ formuleert Chomsky zijn gedachten over de hedendaagse intellectueel
zonder al te veel polemisch gescherm. Via de receptiegeschiedenis van American
Power zal ik in dit artikel proberen de huidige stilte rondom Chomsky te verklaren.
De veranderingen in de waardering van Chomsky's engagement lijken tevens op een
breder fenomeen te wijzen.

American Power
‘The Responsibility of Intellectuals’ biedt een uitputtende inventarisatie van
Amerikaanse intellectuelen die volgens Chomsky de belangrijkste
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verantwoordelijkheid van de intellectueel, de waarheid spreken en leugens aan de
kaak stellen, met voeten hebben getreden. De veronachtzaming van die taak door de
huidige intellectueel acht Chomsky vooral zo schrijnend, omdat deze juist in de
westerse samenleving de
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tijd, faciliteit en vaardigheid wordt geboden om de waarheid te zoeken ‘behind the
veil of distortion and misrepresentation, ideology and class interest through which
the events of current history are presented to us’ (ibidem, p. 324). Chomsky keert
zich in dit essay tegen de liberale zelfgenoegzaamheid van schrijvers als Daniel Bell.
Met diens bekende ‘end of ideology’-these had Bell immers een intellectuele
consensus verondersteld, waarin volgens Chomsky maar moeilijk mogelijkheden
voor radicale verandering te zien zijn. Blijkbaar is consensus verdacht voor Chomsky:
zinvolle ideeën ter verbetering van de ‘vast and perhaps increasing human misery’
gedijen niet in een klimaat van overeenstemming. Die consensus is volgens Chomsky
bovendien sterk ideologisch gekleurd. Hij maakt een onderscheid tussen verantwoorde
kritiek enerzijds en emotionele kritiek anderzijds. Hij wijst erop dat veel deskundigen
verantwoorde kritiek op bijvoorbeeld de wereldwijde Amerikaanse machtsuitbreiding
als hysterisch typeren.
Hoe dient de intellectueel zich dan volgens Chomsky te manifesteren? Zoals gezegd
moet hij de waarheid spreken en leugens aan het daglicht brengen. Maar dit is niet
genoeg:
It is easy for an American intellectual to deliver homilies on the virtues
of freedom and liberty, but if he is really concerned about, say, Chinese
totalitarianism or the burdens imposed on the Chinese peasantry in forced
industrialization, then he should face a task that is infinitely more
significant and challenging - the task of creating, in the United States, the
intellectual and moral climate, as well as the social and economic
conditions, that would permit this country to participate in modernization
and development in a way commensurate with its material wealth and
technical capacity. (Ibidem, p. 347)
De eisen die Chomsky aan de intellectueel stelt zijn dus niet bepaald eenvoudig. Hij
of zij dient zich bezig te houden met het scheppen van de intellectuele, morele en
sociaal-economische voorwaarden waarmee Amerika actief kan deelnemen aan het
ontwikkelen en moderniseren van de rest van de wereld. Ironisch genoeg wordt
Chomsky hiermee een van de grootste voorvechters van wat later moreel imperialisme
wordt genoemd. Met deze taakomschrijving, die blijk geeft van een groot vertrouwen
in menselijk kunnen, is duidelijk dat Chomsky behoort tot een generatie intellectuelen
die inmiddels grotendeels is uitgestorven. Immers, geen intellectueel zal zich
tegenwoordig meer wagen aan de vraag ‘Wat doen wij met China?1

De nieuwe mandarijnen
Hoe is deze collectie strijdbare essays ontvangen?2 In sommige positieve reacties
wordt American Power gewaardeerd als de hoognodige aanzet tot een revisionistische
historiografie waarin de ‘JFK-mythe’ kan worden ontkracht. Andere recensenten
merken op dat Chomsky's intentie niet zozeer is gelegen in het corrigeren van de
Amerikaanse wetenschap, maar meer in het beïnvloeden van de buitenlandse politiek
van de Amerikaanse regering.
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Er zijn ook veel bezwaren tegen American Power geuit. Zo stelt een recensent:
‘It is tiring and mentally sloppy to lay the blame for today's unusually high level of
intellectual prostitution at the door of “liberalism”’, om hieraan toe te voegen dat
American Power een even spannende als moreel uitputtende leeservaring is.
Chomsky's retoriek veroorzaakt bij menig commentator irritatie. Zo verwijst Chomsky
telkens naar de ‘objectieve maatstaf’: dit is natuurlijk geen bewijsvoering.
In drie andere recensies wordt Chomsky's intellectuele stijl treffend gekarakteriseerd
met behulp van religieuze analogieën. Zo acht een recensent
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Chomsky's standpunten dermate compromisloos ‘that American Power is less a
critique of American foreign policy than a prophet's denunciation of the nation and
all its works’. In een ander commentaar staat een soortgelijke opmerking ‘Chomsky's
tradition of protest is older and utterly different: it is the Jewish-Christian witness to
a higher law than that of man or success.’ Verdere spirituele tendenties worden ook
in een algemener commentaar op links Amerika bemerkt: ‘More and more [Chomsky
and the new left] sound like Early Christians.’ Dit drietal recensenten biedt met deze
analogie een verhelderende typering van Chomsky's intellectuele stijl. De kenmerken
hiervan - het betogen van een enkelvoudige waarheid, het telkens hameren op de
perfiditeit van de eigen samenleving, het antiautoritaire karakter, het denken in
geforceerde tegenstellingen - zijn allemaal typerend voor het tijdperk waarin Chomsky
een gezaghebbende intellectueel kon zijn: de gepolariseerde jaren zestig en zeventig.
In onze meer op consensus gerichte tijden zijn het echter juist deze kenmerken
die de reden vormen voor Chomsky's huidige marginaliteit als geëngageerd
intellectueel. Binnen het huidige publieke debat zijn er maar weinig stemmen te
horen die durven te spreken met Chomskyaanse overtuiging. Hoewel niets lastiger
te definiëren valt dan ‘het publieke debat’, zou men kunnen stellen dat ‘1989’ en de
daaraan gekoppelde ontideologisering van de samenleving een noodlottig gevolg
had voor de welwillendheid waarmee cultuurkritiek à la Chomsky tegenwoordig
wordt ontvangen. Chomsky's intellectuele stijl en de stijl van de postmoderne
intellectueel verdragen elkaar slecht. ‘Postmodern’ is in dit verband niet bedoeld als
een allesomvattende Zeitgeist-typering, maar als de vorm waarin veel commentatoren
tegenwoordig hun cultuurkritiek gieten: ironisch, twijfelend, autobiografisch en
doordrongen van het besef dat westerse rationaliteit niet zaligmakend is.

De laatste intellectueel
De Amerikaanse cultuurhistoricus Russell Jacoby publiceerde in 1987 een biografisch
getinte monografie die ook een verklaring kan bieden voor Chomsky's huidige positie
in het publieke debat. In The Last Intellectuals onderzoekt Jacoby de verwording
van de Amerikaanse intellectuele cultuur door te kijken naar de laatste generatie
intellectuelen die met heldere stem en een zeker gezag zichzelf liet horen in het
maatschappelijke debat. Jacoby begint zijn intellectuele geschiedenis bij de
woonomstandigheden.
Bohémiengemeenschappen als het legendarische New Yorkse Greenwich Village
vormden voor deze generatie intellectuelen de natuurlijke habitat. In deze
tegendraadse, dynamische omgeving bedacht en schreef de intellectueel zijn
cultuurkritieken om ze vervolgens aan te scherpen door middel van discussies in het
café. Hierna werden ze gepubliceerd in veelgelezen periodieken zoals de New York
Review of Books. Maar grondspeculatie en woekerende huurprijzen zorgden voor
‘the decline of Bohemia’. In tegenstelling tot het traditionele zelfbeeld van de
intellectueel had deze veranderende materiële context wel degelijk grote gevolgen.
De intellectuelen zochten en vonden een nieuwe leefomgeving aan de universiteit:
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The rhythm of the lives of the intellectuals permeates their writings. [...]
If telephoning supplants letters and cafés yield to conferences, thinking
itself - its density and parameters - may echo the shifts. [...] Café society
gives rise to the aphorism and essay, the college campus yields the
monograph and lecture.
(Jacoby 1987, p. 31)
In tegenstelling tot Chomsky, die bij voorbaat iedere intellectueel die aan een
overheidsinstelling werkt verdenkt van verraad, schat Jacoby deze ontwikkeling
genuanceerd in. Instemmend volgt hij de Amerikaanse historicus Richard Hofstadter
die stelt dat dergelijke beschuldigingen van verraad louter getuigen van een gebrek
aan kennis over de complexe wisselwerking tussen macht en intellectueel. (Ibidem,
p. 83) Jacoby betreurt evenals Chomsky de dood van de publieke intellectueel, maar
Jacoby relativeert dit rouwproces met de broodnodige historische ironie: ‘intellectuals
of the irrational, far-out, hang-loose sixties matured into a more buttoned-up,
professional, and invisible group than did preceding intellectual generations’ (ibidem,
p. 234). Met die professionalisering verdween het vermogen van de intellectueel om
zich toegankelijk uit te drukken. Waar valt Chomsky te plaatsen in deze ontwikkeling?
De sympathie van Jacoby voor Chomsky is in The Last Intellectuals impliciet
aanwezig. Wanneer Jacoby bijvoorbeeld vermeldt dat in de periode 1959-1969 de
drie belangrijkste politicologische tijdschriften 924 artikelen publiceerden waarvan
slechts één over Vietnam, zie je Chomsky bij wijze van spreken instemmend knikken
op de achtergrond. (Ibidem, pp. 156-157)
Twee jaar na de publicatie van The Last Intellectuals schreef Jacoby een op
Chomsky toegespitst artikel.
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Daarin stelt hij dat Chomsky zelf niet zozeer marginaal geworden is (hij wijst op de
talloze lezingen die Chomsky nog steeds overal ter wereld houdt), maar dat zijn
intellectuele stijl wel steeds zeldzamer wordt. Steeds vaker leiden professionalisering
en specialisering tot een gestaag voortschrijdende verkokering van het denken. De
‘high tech’-intellectueel krijgt hierdoor steeds meer schroom om nog algemene
uitspraken te doen, of zelfs om tot zoiets ‘onprofessioneels’ als een morele visie te
komen. De academische leefomgeving van de huidige intellectueel met haar indeling
in vaste disciplines neutraliseert het subversieve denken. Daarom waardeert Jacoby
Chomsky: met zijn ouderwetse intellectuele stijl zoekt Chomsky juist naar een bredere,
utopische visie, die als leidraad kan dienen voor universeel verantwoord handelen.
Toch ziet hij ook nadelen in Chomsky's benadering:
There is doubt how [Chomsky's] hard-nosed view of intellectuals serving
power coexists with a moral vision of intellectuals devoted to truth and
humanity. if the former is self-evident, even natural, why bother to
document the misdeeds of intellectuals? Why cry ‘treachery’ if intellectuals
instinctively defend power? How can one be perpetually indignant at
perpetual betrayal? (Ibidem, p. 190)
Jacoby laat de vraag waar deze documenteerdrang van Chomsky vandaan komt
onbeantwoord. Mijn suggestie is dat Chomsky's onvermoeibare inspanningen om de
corruptie van zijn mede-intellectuelen aan de kaak te stellen ten eerste voortkomen
uit zijn hybride intellectuele stijl. Deze stijl is te typeren als een vreemd mengsel van
rigide rationalisme en authentiek utopisme. Chomksy's rationalisme bepaalt zijn
werkwijze: het bieden van ‘de feiten’, de verwijzingen naar ‘elke objectieve maatstaf’,
zijn desinteresse in nuancerende, psychologische motivaties van zijn tegenstanders:
corrupte intellectuelen. Zijn utopisme en geloof in het anarchisme als perspectief
voor een betere samenleving leiden dan tot zijn oprechte verontwaardiging over het
cynisme van het Amerikaanse regeringsbeleid.
Rationalisme en utopisme zijn twee elementen die elkaar konden versterken in de
meer bevlogen context van eind jaren zestig en begin jaren zeventig, toen Chomsky
een groot gezag genoot als geëngageerd intellectueel. Het zijn echter ook twee
elementen die in het huidige publieke debat hiertoe niet meer in staat zijn. In deze
tijd diskwalificeren ze elkaar - en daarmee ook het belang van Chomsky als
geëngageerd intellectueel. ‘[Chomsky] exemplifies the traditional intellectual in the
age of the university’, schrijft Jacoby, sympathiserend met Chomsky's streven om
een groot publiek te bereiken. (Ibidem, p. 193) Dit publiek heeft zich echter inmiddels
bekeerd tot ironischer commentaar op de samenleving.

What's left of the left?
Chomsky's anarchistische overtuiging heeft hem, samen met zijn rationalisme, in
zekere zin gered van de ontluistering die werd veroorzaakt door de val van de Muur.
Zijn levenslange oriëntatie op het duo Descartes en Bakoenin zorgde ervoor dat hij
zich niet op pijnlijke wijze rekenschap hoefde te geven van de ideologische dwalingen
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die zoveel intellectuelen tussen 1945 en 1989 hadden bevangen. In 1992 was Chomsky
nog wereldwijd te bewonderen in een avondvullende documentaire.
Toch is deze aandacht voor Chomsky relatief te noemen. Zijn voornaamste publiek
is nog slechts ‘the loony left’. De continue stroom politieke studies die Chomsky
publiceert, gaat nog steeds over de talloze verbijsterende feiten van Amerikaans
buitenlands beleid en de cynische logica van supermachtspolitiek. Maar ze worden
alleen gerecenseerd in obscure bladen. Terwijl de taalkundige Chomsky nog steeds
van eminent belang is, lijkt zijn rol als geëngageerd intellectueel grotendeels
uitgespeeld. In de Routledge Encyclopedia of Philosophy ontbrak in de laatste editie
Chomsky's gehele politieke oeuvre.
Naast Jacoby hebben ook anderen zich beziggehouden met de vraag waarom het
zo stil is geworden rondom Chomsky. Niet alleen maatschappelijke

een boomstructuur à la Chomsky
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redenen hebben tot zijn marginalisering geleid. Ook heeft Chomsky met een aantal
omstreden uitspraken menigeen tegen zich in het harnas gejaagd. Zo verdedigde hij
destijds de Holocaustontkenner Faurisson. Op grond van de stelling dat juist in dit
soort gevallen de vrijheid van meningsuiting moet gelden, kwam Chomsky op voor
deze Franse hoogleraar. Daarnaast zou hij vergoelijkend over de genocide door de
Rode Khmer geschreven hebben en een vijandige houding tegenover de staat Israël
hebben ingenomen. In een verhelderend essay toont de Britse historicus Christopher
Hitchens echter overtuigend aan dat alleen Chomsky's verdediging van Faurisson
(‘a pedantic recitation of Voltairean principles’) een domme zet was voor een
Amerikaanse intellectueel die bekend geweest zou moeten zijn met de licht
ontvlambare Franse intellectuele cultuur. (Otero 1994, pp. 401-421) Toch hebben
alledrie de factoren volgens Hitchens uiteindelijk tot een lastercampagne tegen
Chomsky geleid, want zelfs in de affaire-Faurisson is duidelijk dat Chomsky's
ondoordachte actie direct op grove wijze door zijn opponenten werd benut.3
Tot slot worden ook praktische redenen geopperd. ‘[Chomsky] refuses to pay
hommage to the most minimal conventions of American political discourse, where
at least an undercurrent of patriotic feeling is expected’, stelt Jay Parini. Hij citeert
vervolgens Gore Vidal over Chomsky's verdwijning uit The New York Review of
Books: ‘Chomsky's writing was too direct and honest for the Review, which turned
into a highbrow, conservative magazine soon after the Vietnam period.’ (Otero 1994,
pp. 544-553)

De moraal van dit verhaal
Alles overziend lijkt het wegvallen van Chomsky als vooraanstaand
maatschappijcriticus een symptoom van de grootschalige veranderingen in de wijze
waarop het publieke debat gestalte krijgt. Met Chomsky lijkt de laatste klassieke
radicaal linkse intellectueel definitief plaats te hebben gemaakt voor de pragmatisch
ingestelde commentator voor wie de Koude Oorlogpolemiek niet meer is dan een
collector's item in het ideeënmuseum.
Het is Chomsky's onmiskenbare verdienste dat hij sinds de publicatie van American
Power and the New Mandarins permanent de aandacht heeft gevraagd voor de
verantwoordelijkheid van de intellectueel. Nog steeds analyseert hij pijnlijk nauwgezet
de Amerikaanse regeringsretoriek en toont hij hiermee de supermachtspolitieke
pretenties die erachter schuilgaan.4 Chomsky's categorisch gefulmineer tegen de
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corrupte intellectueel dient echter uiteindelijk met de nodige korrels zout te worden
geconsumeerd. Zijn visie op de intellectueel, waarin rationaliteit en moraliteit om
voorrang strijden, resulteert maar al te vaak in onbegrip. De sociale realiteit laat zich
nu eenmaal niet a priori begrijpen.
Toch beschikt ook Chomsky uiteindelijk over de noodzakelijke nuances. Wanneer
hij deze negeert, zoals in American Power en andere artikelen over de intellectueel
dan is dat een doelbewuste politieke keus. Er bestaat geen wetmatigheid in de
ideeëngeschiedenis, ook niet waar het het morele gehalte van de intellectueel betreft.
Chomsky's rigide rationalistische blik kan dan wel profijtelijk geweest zijn voor de
taalwetenschap; zijn a priori-benadering treft geen doel, wanneer zij op de
maatschappij wordt toegepast.5 Jacoby merkt dan ook zeer terecht op dat ‘Chomsky
cannot write off intellectuals; they remain a possibility, a hope - and generally his
audience.’ (Jacoby, p. 191)
Jaïr Tchong is vierdejaars student cultuur-, mentaliteits- en ideeëngeschiedenis
vanaf de Verlichting en redacteur van muziektijdschrift OYE!-Listen.
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Eindnoten:
1 Inmiddels wordt er hier en daar wel weer terugverlangd naar ‘moreel gezag, engagement,
polemische stelligheid, de grote greep, [...] de ongenaakbaarheid van de zuivere denkkracht’.
(Heijne 1999)
2 In deze paragraaf maak ik gebruik van Otero (red.) 1994. Aldaar: hoofdstuk 3: ‘Eleven reviews
of Chomsky, American Power and the New Mandarins’. In: Volume III:
Anthropology, pp. 54-90.
3 Hoe dit in de praktijk gaat is te zien in de documentaire Noam Chomsky & the Media (Achbar
1992): Chomsky's verdediging van Faurissons recht op meningsuiting wordt dan in een verhitte
discussie ineens omgezet in een veronderstelde ontkenning van de Holocaust door Chomsky.
4 Op de website The Chomsky Archive zijn Chomsky's meest recente tirades aan het adres van
de Amerikaanse overheid te vinden.
5 Ook bij zijn linguïstistische uitgangspunten zijn de nodige kanttekeningen te plaatsen. Voor
een fascinerende inventarisatie hiervan, zie: ‘Wonderlijke waren woorden wezenloos? Chomsky's
universele grammatica ligt onder vuur’. (Spiering 1999)
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Zucht und Zügellosigkeit
Over Der Tod in Venedig van Thomas Mann
Thomas Manns novelle Der Tod in Venedig is een probleemgeval voor
interpreten: waar het werk te plaatsen binnen de kaders van de
literatuurgeschiedenis? Hans van Stralen onderzoekt de verschillende
tendensen die zijn aan te wijzen in de novelle, en legt verbanden met
onder andere Gide, Plato en de Griekse mythologie.
Hans van Stralen
Der Tod in Venedig van Thomas Mann verscheen in 1912 in het tijdschrift Die Neue
Rundschau. De novelle gaat over een schrijver, Gustav Aschenbach, die de vijftig
gepasseerd is. Hij heeft genoeg van zijn burgerlijke bestaan en reist daarom naar
Venetië om de sleur te doorbreken. Aldaar raakt hij gefascineerd door de schoonheid
van een veertienjarige Poolse jongen, Tadzio genaamd. Maar in Venetië heerst cholera
en Der Tod in Venedig eindigt dan ook met de dood van Aschenbach, die één van
de vele slachtoffers van de epidemie wordt. Het laatste tafereel dat de schrijver op
zijn netvlies ontvangt, is dat van Tadzio aan het strand.
Tot zover de plot van Der Tod in Venedig. Binnen dit kader presenteert de novelle
reflecties op het kunstenaarschap, een onderwerp waarover Mann vooral in zijn
essays vaker geschreven heeft. Aschenbach krijgt te maken met een aanslag op zijn
burgerlijk-Apollinische visie op het kunstenaarschap. Met Apollinisch bedoel ik in
dit verband dat de kunstenaar zijn driften in bedwang houdt ten behoeve van een
productief en creatief schrijverschap. Aschenbach wenst in overeenstemming met
de ideologie van het sterke geslacht van zijn voorvaderen een gedisciplineerd leven
te leiden, waarin passies en emoties van hun directheid zijn ontdaan en uitsluitend
gesublimeerd in het kunstwerk terugkeren. Zo is het opvallend dat in Der Tod in
Venedig Aschenbachs hand voortdurend tot een vuist gebald is. Alleen tijdens zijn
ontmoetingen met Tadzio en vooral tijdens zijn sterven is er sprake van een
ontspannen hand. Interessant is in dit verband de notitie van Sommerhage dat
Aschenbach zich los wil maken van de vaderlijke discipline om zich aan de liefde
voor jongens te kunnen wijden. Volgens hem wil het hoofdpersonage van Manns
vertelling op dezelfde wijze van Tadzio houden als de moeder van de schrijver haar
zoon tijdens diens jeugd had moeten beminnen. (Sommerhage 1983, p. 96) Deze
houding ten opzichte van het leven had de schrijver zich al tijdens zijn jeugd eigen
gemaakt. De jonge Aschenbach was namelijk een in fysiek opzicht zwak kind, dat
al spoedig inzag dat hij alleen door middel van de kunst en door discipline zich in
de wereld kon doen gelden. In de secundaire literatuur wordt met betrekking tot
Aschenbachs levenshouding terecht gesproken van ‘Leistungsethik’ (vergelijk Nicklas
1968, p. 25). Een van Aschenbachs meest gebruikte woorden is dan ook ‘durchhalten’.
Jendreieck interpreteert het gedrag van het hoofdpersonage als de poging om door
middel van deze morele houding de grillige werkelijkheid te domineren. (Jendreieck
1977, p. 237) Deze houding van tucht levert Aschenbach een grote naam op in de
wereld van de kunst, maar tegelijk kost het onderdrukken van zijn primaire behoeften
hem enorm veel energie. In Der Tod in Venedig confronteert de verteller de lezer
dan ook met een afgematte en doodvermoeide Aschenbach, die zichzelf wenst te
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bevrijden van zijn door hemzelf opgelegde discipline. Hij vervangt, om het kort te
zeggen, zijn rationalisme door zijn wil, en op dat moment neemt hij afscheid van het
traditioneel humanistische ideaal, dat hem internationale roem heeft gebracht.
Der Tod in Venedig is echter vooral de beschrijving van de mislukking van deze
stap, reden waarom Manns novelle in het teken van de decadentie en de zogenaamde
‘Entwürdigung’ staat. De sfeer van verval is van het begin tot het einde in Manns
novelle zichtbaar. Der Tod in Venedig begint met de notitie dat Europa in een
gevaarlijke situatie beland is en de
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verteller doelt daarbij ongetwijfeld op de spanningen in 1911 in Agadir, Marokko,
die de aanleiding voor de Eerste Wereldoorlog zullen vormen. Der Tod in Venedig
eindigt ook in een sfeer van verval, met de aan cholera stervende Aschenbach, die
kort daarvoor nog een verjongingskuur bij de kapper heeft ondergaan en die zijn
onbereikbare passie, de veertienjarige Tadzio, aan het strand ziet lopen. Overigens
merkt de verteller over deze Tadzio op dat hij ziekelijk is en dat hem dus
waarschijnlijk geen lang leven beschoren zal zijn. Ook deze notitie valt vanuit het
decadente wereldbeeld te begrijpen.
Der Tod in Venedig is - ook al lijkt dat op het eerste gezicht zo - niet een novelle
over homoseksualiteit, maar gaat over de onmogelijkheid van een burgerlijke auteur
om adequaat met zijn passies in contact te komen. Een enkele keer spiegelt
Aschenbach zich aan zijn ideaal, de heilige Sebastiaan, die zich waardig verzette
tegen zijn beulen (de verteller spreekt van ‘elegante Selbstbeherrschung’ (Mann
1963, p. 360) -, maar zelf is hij tot een dergelijke heldhaftige houding niet in staat.
Veeleer laat hij zich door zijn passie voor Tadzio meeslepen, op een wijze die op
zijn zachtst als onwaardig kan worden getypeerd. Der Tod in Venedig gaat over een
schrijver in de herfst van zijn leven, die met onderdrukte gevoelens uit zijn jeugd in
contact wil komen, maar daar vervolgens aan ten onder gaat. Het is bijvoorbeeld
opvallend dat Aschenbach zich beperkt tot het achtervolgen en begluren van Tadzio,
maar ten enen male de moed mist om een dialoog met de jongen aan te gaan. De
narratieve structuur van Der Tod in Venedig, waarin de verteller, het hoofdpersonage
en de focalisator nagenoeg samenvallen, onderstreept deze eenzijdige vorm van
communicatie. Ik denk in dit verband ook aan Aschenbachs neiging om niet de reële
Tadzio, maar het platoons-esthetische analogon van de jongen te willen zien. Elk
contact met de emoties uit zijn kinderjaren is met een sfeer van verval en doodsdrift
omgeven.
De eerste tekenen van Aschenbachs naderende einde kondigen zich al aan op het
kerkhof te München wanneer de schrijver een vreemdeling ontmoet die hem intrigeert
en tegelijk beangstigt. Op de boot naar Italië ontmoet Aschenbach tot zijn afgrijzen
een oude man die zich door middel van make-up vergeefs tot een jongeling heeft
proberen te transformeren. Later krijgt hij te maken met een gondelier die de auteur
naar een bestemming in Venetië brengt die - zoals we zullen zien - symbolisch naar
de onderwereld verwijst. In Venetië zelf krijgt Aschenbach met een opdringerige en
duivelse muzikant te maken. En ten slotte is er natuurlijk Tadzio, de jongen die
uiteindelijk door zijn erotische aantrekkingskracht Aschenbach ertoe beweegt om in
het door de cholera geplaagde Venetië te blijven, en dus impliciet voor de dood te
kiezen.
Verschillende kunstenaars hebben model gestaan voor Gustav Aschenbach: Gustav
Mahler, Stefan George, Richard Wagner en met name Goethe. Laatstgenoemde werd
in Mariënbad op zeventigjarige leeftijd verliefd op een klein meisje. Dit voorval
schijnt zodanig tot Manns verbeelding te hebben gesproken dat hij zijn novelle
aanvankelijk Goethe in Marienbad heeft willen noemen.
Der Tod in Venedig werd gunstig beoordeeld door de critici. Opmerkelijk is echter
dat Stefan George, de Duitse vertegenwoordiger van het symbolisme, negatief over
Manns novelle oordeelde. Hij meende dat Mann het verhevene naar beneden had
gehaald door het in een sfeer van verval te situeren. Maar Mann zelf wilde volgens
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eigen zeggen zijn afkeer van decadentie duidelijk maken en proberen deze
levenshouding te overwinnen door de negatieve gevolgen ervan te laten zien.
Deze uitlatingen krijgen een duidelijker perspectief als we de plaats van Der Tod
in Venedig in de literatuurgeschiedenis vaststellen. Manns novelle is een
merkwaardige en originele vermenging van naturalistische, symbolistische en ook
modernistische kenmerken. Enerzijds is er sprake van zeer nauwkeurige
beschrijvingen van de plaatsen waar Aschenbach verblijft en lezen we gedetailleerde
descripties van het uiterlijk en het gedrag van de mensen die hij ontmoet. Daarnaast
wordt ook de - voor het naturalisme zo belangrijke - afkomst van Aschenbach
uitvoerig in kaart gebracht. Verteld wordt bijvoorbeeld dat de schrijver de
zinnelijkheid in zijn bloed van zijn moeder geërfd heeft. Tegelijkertijd is de
naturalistische gedachte dat de mens door genetische en materiële omstandigheden
bepaald is in de novelle vervangen door het psychologisch determinisme dat men
met het Griekse noodlotsconcept in verband kan brengen. Aschenbach wordt immers
door erotische verlangens gedreven, maar tegelijk zien we hoe deze krachten als
goddelijk en sterker dan hijzelf worden voorgesteld.
Manns novelle gaat ook over de inbraak van Dionysos, de god van de roes en het
geweld, in de Apollinische levenshouding van een burgerlijke schrijver. Ik wil niet
de indruk wekken als zou Aschenbach uitsluitend gedreven worden door Apollinische
principes. Alleen al het gegeven dat hij zich bewust wordt van andere facetten van
zijn persoonlijkheid geeft aan dat meer tendensen in hem werkzaam zijn.
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Hetzelfde geldt uiteraard voor Tadzio die - gezien zijn afstandelijke houding ten
opzichte van zijn bewonderaar - er blijk van geeft dat hij niet uitsluitend het
Dionysische representeert. Telkens blijkt dat Aschenbach weerloos is tegen de macht
van deze god, die door de verteller van Der Tod in Venedig als ‘vreemd’ getypeerd
wordt. Het is echter niet alleen het psychologische determinisme, maar juist de
dwingende aanwezigheid van symbolen waardoor Manns novelle afscheid neemt
van de naturalistische conventies en waardoor deze tekst zich in de richting van het
symbolisme gaat bewegen. Men kan ook de schoonheidscultus, en het esthetisch
taalgebruik in het bijzonder, de verwijzingen naar het platonisme en de minimale
communicatie in Der Tod in Venedig met het symbolisme verbinden. Fokkema en
Ibsch merken over deze kwestie op dat Aschenbach in feite eenzame dialogen met
zichzelf houdt. Zij menen ook dat Der Tod in Venedig uiteindelijk niet tot het
modernisme gerekend kan worden, omdat er geen sprake is van een parodie op de
gehanteerde mythologische en literaire conventies. Niettemin zien we dat het
decadentisme dat Der Tod in Venedig meermaals omgeeft door de verteller genadeloos
wordt aangevallen, hetgeen zoals we zagen, strookt met de intenties van Mann.
Venetië wordt als een vervallen en zieke stad afgeschilderd in plaats van als een
paradijs van schone kunsten. Aschenbachs ervaringen in Venetië hebben dan ook
het karakter van een hellevaart. Het stinkt er voortdurend naar ontsmettingsmiddelen,
die de cholera op een afstand moeten houden. Typisch decadent is Aschenbachs
poging om met parfums deze vieze lucht op een afstand te houden.
Ondanks het feit dat Der Tod in Venedig niet voor honderd procent een
modernistische novelle is, zijn er toch relaties met deze stroming uit het begin van
de twintigste eeuw. Mann was om hun intellectuele voorbehoud ten aanzien van
definitieve interpretaties van de werkelijkheid en om hun neiging geaccepteerde
wereldbeelden door middel van ironie en parodie te relativeren een groot bewonderaar
van Musil, Joyce en van Gide. Met name vanwege het impliciet in Der Tod in Venedig
gepropageerde kosmopolitisme - Aschenbach beschouwt het reizen ‘nicht anders
denn als eine hygienische Maßregel’ (Mann 1963, p. 355) - zie ik toch enige
verbanden met het modernisme. Ik wijs hier alleen kort op de relaties met Gides
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L'immoraliste, waarin ook sprake is van een cultureel en intellectueel onderlegd
personage dat buiten zijn woonplaats de westerse conventies over erotiek
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achter zich wil laten. Deze Michel voelt zich beperkt door de christelijke ideologie;
hij hoopt in Afrika aan de hand van de ideologie van de Griekse oudheid zijn ware
en vitale ‘Ik’ te hervinden. Overigens loopt ook deze zoektocht uit op een mislukking.
Hierdoor lopen Der Tod in Venedig en L'immoraliste eveneens parallel. Het lijkt
erop of Gide en Mann de lezer ervoor willen waarschuwen om de balans tussen het
streven naar een roes en een wereld georganiseerd door de rede niet te
veronachtzamen.
In Der Tod in Venedig wordt voortdurend verwezen naar de Griekse oudheid. We
zullen zien dat deze referenties veelal betrekking hebben op de dood en de erotiek.
Overigens is er in de novelle ook nog sprake van een type symboliek die Nicklas als
‘Wetterparallelismus’ omschrijft. (Nicklas 1968, p. 148) Het gaat hier bijvoorbeeld
om de relatie tussen het onweer aan het begin van de novelle en de dreiging die
Aschenbach te wachten staat. Een ander voorbeeld is het gegeven dat de ontmoetingen
tussen Tadzio en Aschenbach op het strand telkens in de zonneschijn plaatsvinden.
In dit verband kan men - zoals in de secundaire literatuur wel gebeurt - het water
waaraan Tadzio en zijn bewonderaar verblijven als een erotisch symbool interpreteren
(vergelijk Jendreieck 1977, p. 241).
Er zijn twee parallellen tussen Der Tod in Venedig en de klassieke Griekse wereld.
Allereerst is er de relatie tussen de visie van Socrates, zoals beschreven in Phaidros
van Plato, en Manns novelle. In de eerstgenoemde tekst beschrijft Plato een dialoog
tussen Socrates en Phaidros. Socrates omschrijft schoonheid aan zijn gesprekspartner
en leerling als het enige geestelijke dat de mens zintuiglijk kan waarnemen en dat
desondanks toch beminnelijk is. In de schoonheid gaan roes en rede samen. Elders
betoogt Plato dat iedereen die de schoonheid onder ogen kreeg, ook iets van de dood
ervaren heeft. Een intensieve ontmoeting met de schoonheid kan tot pijn en verwarring
leiden. Als Aschenbach zich deze passage uit het werk van Plato voor de geest haalt,
mag men de conclusie trekken dat de in Venetië vertoevende schrijver uiteindelijk
er niet in slaagt zich dit platoonse standpunt eigen te maken. Veeleer lijkt hij op de
gesprekspartner van Socrates, Phaidros dus, die erotiek gelijkstelt met zinnelijk genot.
Ik wijs op de afhankelijke en slaafse wijze waarop Aschenbach zijn passie voor
Tadzio tentoonstelt. Niettemin geeft de gepassioneerde schrijver wel blijk van het
socratische standpunt dat de erotiek een belangrijke motor is voor het menselijk
handelen, met name wat betreft het domein van de esthetica (vergelijk ook
Sommerhage 1983, p. 33). Zo zien we dat Aschenbach, met zijn ideaal Tadzio
letterlijk voor ogen, aan het strand geestdriftig begint te schrijven, maar tegelijk - en
dan blijkt weer zijn decadente instelling - levert deze actie geen concrete resultaten
op.
Een tweede parallel betreft de relatie tussen het Dionysische denken uit de Griekse
mythologie en Der Tod in Venedig. Al aan het begin van Manns vertelling wordt
Aschenbach met het Dionysische, dat wil zeggen met de roes, de erotiek en de
vechtlust in zichzelf en in zijn omgeving geconfronteerd. De vijf personages die ik
eerder noemde - de vreemdeling op het kerkhof, de oude man die er jong uit wil zien,
de gondelier, de muzikant en ten slotte Tadzio - zijn allen personificaties van de
Dionysische houding en van de god Hermes in het bijzonder. Allen verbergen ze
achter hun masker van sociale conventies de erotische doodsdrift. Hermes was de
god die niet alleen de boodschappen van de goden naar de mensen overbracht, maar
hij was ook de god die de overledenen naar de Hades begeleidde. Zijn attributen, de
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stok en de hoed, worden in Der Tod in Venedig frequent genoemd. Ook de
vreemdeling op het kerkhof, die overigens ‘kriegerisch’ genoemd wordt, is in het
bezit van deze attributen. Het meest duidelijk is Hermes uiteraard gepersonifieerd
in Tadzio, die door de verteller vaak met hoed of stok beschreven wordt. De gondelier
die Aschenbach als het ware over de Styx naar de onderwereld brengt, is uiteraard
een personificatie van Charon.
Kort voordat hij aan het strand sterft, heeft Aschenbach nog een intense Dionysische
droom die hem van zijn laatste restjes burgerlijk-Apollinisch besef berooft. Het
betreft hier een erotisch en agressief visioen. Wanneer Aschenbach voor het laatst
op het strand gezeten Tadzio als symbool van erotiek en schoonheid wil bewonderen,
ontpopt de jongen zich als de ultieme personificatie van Hermes. Zo lezen we aan
het slot van Der Tod in Venedig dat Tadzio een ‘Psychagog’ is, een gids voor
Aschenbachs ziel en er wordt verder verteld dat het de stervende schrijver toescheen
alsof deze jongen naar een ongelooflijke verte wijst. Aldus komen in Tadzio de
erotiek en de dood samen: wie onbezonnen schoonheid en erotische verlangens volgt,
moet sterven.
Hans van Stralen studeerde theologie, filosofie, Nederlands en algemene
literatuurwetenschap. In 1990 promoveerde hij op de rol van het bewustzijn
in de modernistische letterkunde en in 1996 verscheen zijn inleiding op
het literaire existentialisme, Beschreven Keuzes. Van Stralen is als docent
en onderzoeker verbonden aan de UU, de UvA en de VU.
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recensies
Gerrit Komrij, De Afrikaanse poëzie in duizend en enige gedichten.
Amsterdam (Bert Bakker) 1999. 1179 blz. f 72, 75. ISBN 903512037x

Sinkplaatdakke, tsotsis en saatragoggendse geraas
Juist op het moment dat de vakgroepen Zuid-Afrikaanse taal- en letterkunde aan de
Zuid-Afrikaanse universiteiten ternauwernood het hoofd boven water kunnen houden
- na de afschaffing van de apartheid in 1990 en dus na de afschaffing van het
verplichte Zuid-Afrikaanse taalonderwijs, zijn de studentenaantallen dramatisch
gedaald - presenteert Komrij een eigenzinnige keuze uit de Zuid-Afrikaanse
poëzieproductie aller tijden. Dat hij daarbij zonder aanziens des persoons en dus
zonder al te veel voorkennis van de verhoudingen binnen de Zuid-Afrikaanse literaire
wereld te werk is gegaan, daar valt men in Nederland niet over. Niet in de laatste
plaats omdat uit Komrijs selectie duidelijk wordt dat na drie eeuwen van kolonisatie
en een eeuw van segregatie en apartheid het Afrikaans ook de moedertaal van
niet-witte Zuid-Afrikanen is geworden. De nare bijsmaak die het Afrikaans als de
taal van de onderdrukker bij anti-apartheid Nederland had, wordt door Komrijs
selectie gedicht na gedicht naar de achtergrond verdreven.
Toch is het niet deze historische en politieke complexiteit waarop criticus Michael
Zeeman doelt als hij beweert dat de Zuid-Afrikaanse taal op een haartje na het contact
met de schoonheid heeft verloren, zo zij het al ooit heeft gehad. In de Volkskrant
maakt hij zich voornamelijk vrolijk om de naïeve dichtkunst van de Zuid-Afrikanen.
Hij besluit zijn bespreking van Komrijs bundel met de vernietigende constatering:
‘En ja, er staan ook goede gedichten in. Van de onovertroffen Elisabeth Eybers en
ook wel van anderen, maar het is zoeken naar een stukje zilver in de mestvaalt.’
Zeeman bekent dat hij zich, al ploegend door de bundel, niettemin toch best heeft
vermaakt met onderhoudende taalspelletjes. Vraag: die ‘numodiese vroutjiies’, uit
een gedicht van Melt. J. Brink (1842-1925) bijvoorbeeld, wat zijn dat? Antwoord:
lees het woord een paar maal hardop voor jezelf en ontdek dat het hier gaat om
nieuwmodische vrouwen; feministen, inderdaad. Dat ziet er charmant uit, gniffelt
Zeeman, maar poëzie is het niet. Het gedicht van Brink is inderdaad een wat flauwe
rijmelarij, hooguit cultuurhistorisch interessant om de wijze waarop in Zuid-Afrika
de zich na de tweede Boerenoorlog emanciperende vrouwen naar huis en haard
teruggedreven worden (‘daar wag jul d'allerskoonste loon / veel eed'ler as die
lugtvertoon / om manne na te ape!’). Ook al is het heel legitiem om, zoals Zeeman
bij gebrek aan kader doet, poëzie te lezen als taal, klank, toch is het opmerkelijk en
ter onderbouwing van zijn bewering nogal willekeurig dat Zeeman de ‘numodiese
vroutjiies’ als exemplarisch voor het poëtische gehalte van het Afrikaans aanhaalt.
Als je je over de Zuid-Afrikaanse taal wilt verwonderen in plaats van er denigrerend
om te lachen vallen er ook andere voorbeelden voor het voetlicht brengen.
Zo kwam ik bijvoorbeeld het woord ‘saatragoggendse geraas’ tegen in een gedicht
van Marlene van Niekerk (1952), dezelfde Van Niekerk wier monumentale
filosofische roman Triomf zojuist bij uitgeverij Arena in het Nederlands is verschenen
en met ontzag in de kranten is onthaald. ‘Saatragoggendse geraas’, het
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zaterdagochtendse geraas, dat is een hele wereld in een woord gevat, nieuw, fris,
eigen en toch vreemd, precies dat wat poëzie is, precies dat wat de Zuid-Afrikaanse
taal voor de Nederlandse lezer kan zijn.
Hoe anders dan ook oordeelt de uit Zuid-Afrika afkomstige Henk van Woerden.
Hij bereikt welhaast de grens van het delirium in zijn bespreking in de NRC onder
de titel: ‘Baie dankie mineer Komry!’ Voor Van Woerden is de bundel een feest der
herkenning. Alles staat erin, juicht hij: ‘de lelijkerds ook, de patriotten en de
valsmunters van het Volksempfinden. De hele dartele en toch zo brisante en vaak
getormenteerde ontwikkelingsgang van de Zuid-Afrikaanse ziel is in 1000 en enige
gedichten na te pluizen.’ Van Woerden is blij met de bundel om de cultuurhistorische
waarde ervan, maar ook omdat er zoveel poëtisch genot valt te beleven aan met name
de dichteressen wier toon hij ‘rechtstreeks, lichamelijke en zinnelijk’ noemt, en weer
valt de naam van Elisabeth Eybers.
Misschien is het inderdaad wel dankzij het werk van Elisabeth Eybers dat de
Zuid-Afrikaanse poëzie in onze letterkunde aanwezig is gebleven. In de jaren zestig,
zeventig en tachtig, de jaren waarin we ons heftig van de aan de apartheidspolitiek
te gronde gaande cultuur in Zuid-Afrika hebben afgewend, schreef zij, uitgeweken
naar Amsterdam, een schitterend oeuvre waarvoor ze in 1991 werd gelauwerd met
de P.C. Hooftprijs. Eybers verhuisde in 1961 vanuit Johannesburg naar Amsterdam
en vanaf die tijd veranderde haar taalomgeving radicaal. Zij hoorde geen Afrikaans
meer spreken,
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noch Engels of een van de vele inheemse Afrikatalen, maar Nederlands. In Afstand
en Verbintenis, een mooie monografie over de poëzie van Elisabeth Eybers, stelt de
Zuid-Afrikaanse neerlandica Ena Jansen dat het werk van Eybers is geschreven vanuit
een verankering in twee taalgebieden, het Nederlands en het Zuid-Afrikaans, en dat
dit feit het poëtische gehalte van haar gedichten heeft verhevigd. Als buitenstaander
in de Nederlandse taal ontwikkelde Eybers een bijzondere gevoeligheid voor de
metaforische implicaties van taal. De reeds in Zuid-Afrika ingezette gewoonte van
Eybers om de etymologische herkomst van woorden poëtisch te ontginnen werd
daarenboven door de nieuwe taalomgeving van extra impulsen voorzien. Na verloop
van tijd, zo toont Jansen aan, ontstaan er woorden en zegswijzen in Eybers' poëzie
waarvan de herkomst niet meer helemaal duidelijk is. Zo spreekt de dichteres over
het Nederlands als een uitwyktaal, een woord waar zowel Zuid-Afrikaanse als
Nederlandse interpreten het hunne over hebben gezegd.
Zoals het oeuvre van Eybers van het Afrikaans naar het Nederlands beweegt zo
beweegt het verzameld werk in Komrijs bloemlezing van het Nederlands naar het
Afrikaans, een Afrikaans dat in het recente werk van gekleurde Kaapse dichters meer
en meer gemengd wordt met het Engels. ‘En remember djy nog daai boeldousers?’
zo eindigt bijvoorbeeld een gedicht van Magmoed Martin (1966) waarin hij
herinneringen ophaalt aan de gekleurde wijk waarin hij opgroeide, waarschijnlijk
het beruchte District VI dat in de jaren zestig door het apartheidsregime van de kaart
is geveegd. Dit is Zuid-Afrikaanse poëzie, dit is de hedendaagse Afrikaanse taal en
dit zijn hedendaagse Zuid-Afrikaanse thema's. De eerste gedichten die in de bundel
zijn opgenomen zijn echter nog gesteld in het zeventiende-eeuwse Nederlands zoals
wij dat kennen. De Nederlandse taal blijft het middel waarmee de dichters zich
uitdrukken tot diep in de negentiende eeuw. Deze poëzie blijft vaak steken op het
niveau van het gelegenheidsvers en is doorgaans meer van historisch dan van literair
belang. We kunnen de pieken en dalen in het kolonisatieproces volgen in verzen
zoals H.D. Campagne (1763-1828) die in 1803 schreef ter gelegenheid van ‘het
nederhalen der Britsche en weder-ophysen der Bataafse vlag, aan de Kaap de Goede
Hoop, op de 21 sten van february’. Dit vers herinnert aan de daadkracht waarmee
Jan Van Riebeeck in de zeventiende eeuw de bewoners van de Zuid-Afrikaanse
Westkaap uit hun slaap schudt om de grond te ontginnen en de akkerbouw te
introduceren: ‘Bewondring hield weldra de volken opgetogen / De zucht tot ryke
winst dryft kielen af en aan /Thans, waar ge ook henen ziet, vertoont zich aan uwe
oogen / Een bron van werkzaamheid, van voorspoed en bestaan!’
In het begin van de twintigste eeuw vestigt zich het Afrikaans als taal en ontstaat
ook een groeiend besef van een Afrikaanse nationaliteit en problematiek die een
onderscheid ten opzichte van de Nederlandse poëtische traditie noodzakelijk maakt
zoals bijvoorbeeld duidelijk wordt in een sonnet van Barend J. Toerien (1921): ‘Kloos
het geween oor blomme in die knop gebroke- / Kloos het gesnik oor blomme in die
knop vergaan / Oor die swart townships is my toorn ontstoke / die kinderknoppe wat
nooit oop sal gaan’. Toerien bezingt in dit Shakespeariaanse sonnet de zwarte
gezichtjes die ziek en ondervoed al vroeg leren dat zij moeten stelen en vechten om
te overleven. ‘Dit is die wereld die van lang bustoue / dit is die donkerte van tsotsis
en skokiaan / dit is die buurt van dompasse en bierbroue / dit is die blomloosnog vir
Kloos om oor te traan’, wat zoveel betekent als: dit is de wereld van lange rijen bij
de bus, hier heerst de wet van de zwarte bendes en van skokiaan (een
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alcoholbrouwsel), dit is de plaats van illegale bierbrouwerijen, de plaats waar mensen
passen moeten dragen omdat hun grond onteigend is, dit, meneer Kloos, is pas
troosteloos. Maar wie ben ik, vervolgt de dichter, om Kloos de les te lezen: ‘Kloos
het geween en was nie eens bloemis / en wat gaan dit my aan, ek wat wit is?’ ‘Mijn
eigen verdriet is al even gratuit want ik ben wit’ en, zo mag je daar als lezer bij
denken, ‘ik hoef mij derhalve niet bij de wachtenden op de bus voegen, ik woon niet
tussen de bendeleden en illegale bierbrouwerijen, de pasjeswetten deren mij niet en
ik vervoer mij met mijn auto. Wat is dit voor een gespleten land en wat is dit voor
een gespleten Zuid-Afrikaanse nationale identiteit.’
De taal is niet schuldig, zo blijkt veelvuldig uit deze bundel. Naarmate de twintigste
eeuw vordert, drukken veel dichters in steeds ondubbelzinniger formuleringen hun
verbijstering over de ontwikkelingen in hun land uit. ‘Ons samesyn / het 'n vergryp
geword’, treurt Lucas Malan (1946) en hij doelt daar op de verboden omgang tussen
wit en zwart na het instellen van de Immorality Act, ‘te lank het ons versuim / om
ons land van ondergang te red’.
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En in toenemende mate wordt de schoonheid van de taal gebruikt, niet zozeer om
het schitterende Afrikaanse landschap te beschrijven, een landschap waardoor de
Nederlandse kolonisten al vanaf de zeventiende eeuw tot in het diepst van hun ziel
werden geraakt, maar om vorm te geven aan de lelijkheid van de armoede, de
krottenwijken, de golfplaten en het roestige zink. Een van de allerlaatste gedichten
in Komrijs bloemlezing is van Ansa Van Der Walt (1968). Het is getiteld ‘Agterbuurt’
en luidt als volgt: ‘geboue-mens-en motorwrakke / meng onbewus en rustig / met
vuilgoedblik en sinkplaatdakke / wat roes moet uithou; reen en wind / brak, blik,
kardoes en kind / vul saam die leegtes op / waar krot na krot / van aarde son en god
afvrot.
Dit is het postkoloniale, postapartheid Zuid-Afrika waarmee alle inwoners in het
reine moeten komen. Daarvoor is wellicht meer nodig dan poëzie alleen, maar zonder
poëzie en zonder de jonge visionaire Zuid-Afrikaanse dichters zien de roestige
dakplaten er toch een stuk treuriger uit.
Rosemarie Buikema

Jaap Goedegebuure, Zee, berg, rivier. Het leven van H. Marsman.
Amsterdam/Antwerpen
(De Arbeiderspers) 1999. 434 blz. Prijs f 69, 90. ISBN 9029521597

Aarzeling, onzekerheid, twijfel
In deze biografie van de dichter, schrijver en criticus H. Marsman (1899-1940) bouwt
Jaap Goedegebuure voort op het fundament dat hij in 1981 legde met zijn tweedelige
studie (dissertatie) Op zoek naar een bezield verband. Het is merkwaardig gesteld
met Marsman. Hij schreef in enkele korte periodes in zijn leven intensief en veel.
Met name zijn poëzie ontstond uitsluitend bij de gratie van de inspiratie. Proza
schrijven deed hij min of meer weloverwogen, nadat hij daartoe besloten had zoals
hij ook na enige moeizame pogingen besluiten moest dat daar zijn kracht niet lag.
Wezenskenmerken van Marsman waren aarzeling, onzekerheid, twijfel. Hij hechtte
zeer veel waarde aan het oordeel van zijn vrienden en collega's: Arthur Lehning,
Roel Houwink, D.A.M. Binnendijk, Gerard Bruning, Erich Wichman, Adriaan Roland
Holst en vooral Edgar du Perron. Hij onderwierp wat hij geschreven had na kortere
of langere tijd aan strenge zelfkritiek, die erin resulteerde dat, toen in 1938 voor het
eerst en nog bij zijn leven zijn Verzameld werk verscheen, veel van wat hij tot dan
toe had gepubliceerd daarin niet werd opgenomen.
En zoals het hem in de letterkunde verging, zo verging het hem ook daarbuiten.
Hij zocht zijn heil bij het vitalisme, het pre-Hitleriaanse fascisme van Mussolini en
het katholicisme. Midden jaren twintig bevond hij zich nadrukkelijk in het brandpunt
van de Nederlandse letterkunde en formuleerde hij krachtig en fel zijn standpunten.
Maar toen in 1930 de Prisma-discussie oplaaide, moest Du Perron hem actief bij de
discussie betrekken. Zelf was Marsman toen eigenlijk alweer moe van polemieken
en vervuld van weerzin jegens het literaire bedrijf. Dit laatste manifesteerde zich
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onder meer in langdurige periodes gedurende welke Marsman in het buitenland
verbleef. Hij bereisde Spanje, Italië, Zwitserland en Frankrijk. De tweede helft van
de jaren dertig woonde hij vrijwel permanent in het buitenland, vaak in zeer afgelegen
kleine dorpen.
Na lezing van Goedegebuures boek kan men niet anders dan vaststellen dat
Marsman alleen werkelijk overtuigend was als minnaar: hij versleet in de jaren twintig
een flink aantal vriendinnen, onder wie enkele persoonlijkheden van formaat en met
het nodige esprit. Maar ten slotte liet hij zich toch welbewust inpakken en in de
huwelijksboot leiden door de kordate Rina Barendrecht (de ‘sergeant’), die, nadat
ze getrouwd waren, met vaste hand het huishouden bestierde. Een even vermakelijke
als onwaarschijnlijke episode verdient in dit verband een uitvoeriger vermelding.
Voordat Marsman in de armen viel van Rien Barendrecht had hij een innige relatie
met Elisabeth de Roos. Enkele jaren later trouwde Elisabeth (‘Bep’) met Du Perron.
Marsman verwerkte zijn affaire met De Roos in zijn boek De dood van Angèle
Degroux. Du Perron was intussen Marsmans literaire mentor geworden, en zijn
raadgevingen werden door Marsman vrijwel altijd klakkeloos opgevolgd. En zo kon
het gebeuren dat Marsman te logeren was in het kleine Parijse appartement van de
Du Perrons, om samen met
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Du Perron te sleutelen aan De dood van Angèle Degroux, in aanwezigheid van beide
protagonisten. Uit niets blijkt dat Du Perron iets van de vroegere affaire tussen Hennie
en Bep afwist.
Het blijvende belang van Marsman ligt zonder twijfel in zijn poëzie. Bij de recente
verkiezing van ‘het’ Nederlandse gedicht van de twintigste eeuw viel de eerste keuze
op Marsmans ‘Herinnering aan Holland’, het beroemde vers dat hij overigens juist
schreef toen hij ver van Holland vandaan was, werkelijk een herinnering dus. Van
Marsmans verzamelde gedichten zijn tienduizenden exemplaren verkocht: in 1992
verscheen de twintigste druk. Niettemin benadrukt Goedegebuure onwillekeurig (?)
het aarzelende karakter van de figuur Marsman. Hij signaleert zijn hoge stem, bleke
huid, een hortende schrijfstijl, onhandige gebaren, zwakke gezondheid, gebrek aan
fantasie, wisselende overtuigingen, hooghartigheid, mensenvrees, onzekerheid en
twijfel. Kortom, een krachtige figuur kan men Marsman na het lezen van Zee, berg,
rivier niet noemen. Terwijl toch juist de leidersaspiraties uit de jaren twintig het
beeld dat van Marsman is blijven bestaan mede bepalen. Dit komt misschien doordat
hij zijn onzekerheid regelmatig luidkeels overschreeuwde, en de echo daarvan is
hardnekkig blijven doorklinken. Prachtig is in dit verband wat Jan Engelman over
Marsman opmerkte: ‘Hij vloekt als een veedrijver, maar is gekweld als een duivel,
en bang als een kind in 't donker.’ In de biografie vormen de letterkundige wereld
en de literatuur van Marsman nadrukkelijk het decor. De hoofdstuktitels zijn alle
citaten uit Marsmans werk. Er wordt overvloedig geciteerd, met name uit het
autobiografische Zelfportret van J.F. Er zijn momenten dat de lezer al zo lang niets
heeft vernomen over Marsmans vorderingen als rechtenstudent dat men bezorgd
wordt of hij eigenlijk nog wel iets uitvoert. Over bijvoorbeeld het contact met zijn
twee jongere broers of zijn ouders, die hem allen overleefden, vernemen we weinig.
Natuurlijk gaat Goedegebuure wel uitvoerig in op Marsmans dood. Ten eerste omdat
hij een gedicht schreef waarin hij zijn dood lijkt te voorvoelen, hetgeen
onweerstaanbaar tot de verbeelding spreekt:

Zinkend schip
De avond daalt;
een zinkend schip.
de kiel slaat op
een blinde klip.
[...]
een zinkend schip
een koele maan
twee stemmen, stijgend uit de
klip:
o, red ons, wij vergaan!

Maar ook is het van belang wat Goedegebuure schrijft over de toedracht van
Marsmans overlijden. De mare wil namelijk dat het schip, MS Berenice, waarop hij
vanuit het bezette Europese vasteland naar Engeland wilde ontkomen, door een
Duitse torpedo werd getroffen. Aan boord van het schip echter, zo verklaarden de
enkele overlevenden, werd een krachtige explosie waargenomen die niet van een

Vooys. Jaargang 18

torpedo afkomstig was. Veel later is bovendien vastgesteld dat geen Duitse
torpedoboten in de buurt van de Berenice waren, zodat de oorzaak van het ongeluk
veeleer buiten krijgshandelingen gezocht moet worden.
Waar Goedegebuure feitelijk relaas doet van gebeurtenissen en ontwikkelingen
is zijn boek boeiend en meeslepend. Maar waar hij aan het interpreteren slaat verliest
hij wel eens aan overtuigingskracht. Zo schrijft hij naar aanleiding van het gedicht
‘Virgo’: ‘Hier is geen sprake van eenwording van de mannelijke ikfiguur met de
vrouwelijke partner, seksueel noch anderszins. De zuiverheid en maagdelijkheid van
de vrouw laten geen vereniging toe, en nopen tot handhaving van een strikt isolement.
Juist dat isolement en de aanwezigheid van het door Marsman altijd weer verheerlijkte
zonlicht maken de virginale figuur tot een spiegelbeeld van zijn dichterlijk ik zoals
zich dat in zijn oudste poëzie manifesteert. Het type van de individualistische
kunstenaar, wiens autonomie narcistisch of op z'n minst zelfreflexief van aard is,
krijgt in het type van de niet op seksuele eenwording gerichte vrouw een pendant.’
(p. 97) Wie bereid is een enkele keer dit soort uitweidingen voor lief te nemen krijgt
van Goedegebuure, aan de hand van de figuur van Marsman, een levendig beeld
voorgeschoteld van de Nederlandse letterkunde tussen 1920 en 1940. Daarin ligt in
de eerste plaats de kracht van dit boek: een overtuigende biografie over een auteur
die zelf maar zelden overtuigen kan.
Reinder Storm
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Esther Blom, De vlam van het menselijk denken; Nico van Suchtelen
(1878-1949).
Amsterdam (Wereldbibliotheek) 1999. 239 blz. Prijs f 39, 50. ISBN
9028418415

Het familielid als hagiograaf
Het voorwoord in De vlam van het menselijk denken, een biografie over Nico van
Suchtelen, schrijver, vertaler, filosoof, uitgever, idealist, humanist en wat dies meer
zij, geeft de lezer geen behaaglijk voorgevoel. Schrijfster Esther Blom stelt zich in
dit voorwoord meteen aan de lezer voor als een kleinkind van de gebiografeerde en
probeert haar gevoel van verbondenheid met haar grootvader, die anderhalf jaar na
haar geboorte stierf, te verklaren. Waren het de familiekiekjes of het schilderij dat
thuis hing en waarop opa afgebeeld was, die haar altijd zo intrigeerden en haar
belangstelling voor Van Suchtelen genereerden? De lieftallige onbeduidendheid van
zulke details mag een glimlach opwekken; op het moment dat Blom haar biografie
verdedigt tegen de gedachte dat Van Suchtelen zelf geen biografie gewenst zou
hebben (getuige zijn uitspraak: ‘Niets is zo belangrijk als de menselijke ziel, maar
niets is zo onbelangrijk als het menselijk lot.’), zal een lichte ergernis zich
vermoedelijk bij de lezer gaan aftekenen. Want wat is Bloms verdediging? Ze had
‘een terugkerende droom’ waarin Van Suchtelen ‘naar me glimlacht, zittend in een
tuinstoel in een lommerrijke omgeving. Gezien het feit dat hij een studie schreef over
psychologische droomverklaringen onder invloed van Freud en Jung, leek het me
stijlvol hierin een teken van toestemming te zien en aan de slag te gaan.’ (p. 13)
Natuurlijk heeft elke biograaf zijn persoonlijke motieven voor het schrijven van een
biografie en kan het geen kwaad om iets van de achtergrond die aanzette tot schrijven
te verhelderen, maar het is maar de vraag in hoeverre Blom zichzelf geloofwaardiger
maakt door zulke petites histoires te debiteren.
In datzelfde voorwoord gaat Blom in op wat voor haar als rechtvaardiging geldt
om deze biografie te publiceren, een biografie stel ik vast over een schrijver die niet
meer gelezen wordt en hoogstens als letterkundig curiosum de annalen der letterkunde
nog mag verrijken. Haar redenering luidt als volgt: ‘De laatste jaren zijn er
indrukwekkende, omvangrijke biografische studies verschenen over tijdgenoten zoals
Van Eeden, Van Deyssel, Heijermans, Henriëtte Roland Holst en Gorter; mensen
die Van Suchtelen gekend of op zijn minst ontmoet heeft. Dat maakt nieuwsgierig
naar zijn plaats in die voorbije tijd.’ Als een van de meest gelezen auteurs in zijn tijd
verdient Van Suchtelen inderdaad zeker aandacht. Helaas heeft Blom, zo schrijft ze,
tijdens het onderzoek de ‘illusie van volledigheid’ moeten laten vervliegen, dit
waarschijnlijk bij gebrek aan bronnen - waarschijnlijk: de oorzaak laat ze namelijk
impliciet. En evenmin expliciteert ze waar ze zich in haar biografie op richt: is het
uitgangspunt voor haar boek een beschrijving van het leven en karakter van de mens
Van Suchtelen? Of oriënteert ze zich op zijn letterkundig werk en zijn betekenis voor
de toenmalige literatuur? Na het lezen van haar biografie kom ik tot de conclusie dat
Blom ervoor gekozen heeft persoon, karakter en belevenissen van Van Suchtelen te
beschrijven.
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Deze keuze is echter niet zonder problemen. Het personage Nico van Suchtelen
zoals dat in deze chronologisch opgezette biografie naar voren komt, is niet iemand
die onder de tragische slagen van het lot gebukt ging, die een noodlottige
verscheurdheid in zijn ziel wist of die zijn omgeving met een exorbitant egocentrisme
terroriseerde. Van Suchtelen blijkt een aardige, bescheiden, sympathieke, intelligente,
vrijwel feilloze man die als een wolkje melk in de koffie het leven verzacht. En zulke
personages mogen in het dagelijks leven buitengewoon plezierig zijn, in een biografie
vereisen ze kunst- en vliegwerk van de biograaf; al te grote braafheid wekt nu eenmaal
geen spanning op en biedt weinig mogelijkheden tot profilering. Dus moet de biograaf
een manier vinden om zijn verhaal toch leesbaar te houden. Blom heeft deze zoektocht
echter niet nodig geacht. Ze verwacht van de lezer dat deze gecharmeerd is van de
positieve boodschap die Van Suchtelen vrijwel zijn hele leven in al zijn doen en laten
uitdroeg, dat de lezer geboeid is door het idealisme dat Van Suchtelen zelfs na het
uitbreken van de Eerste Wereldoorlog deed uitroepen, dat ‘gij’, de ‘volkeren van
Europa’, het in uw macht hebt, ‘in dezen tijd van ontreddering, ellende, rouw en
goddank, zelf-inkeer, méér dan ooit vroeger, de tot dusver onbegrepen machten
waarvan ge speelbal waart, te beheerschen’ (p. 92). Blom denkt dat de lezer
géinteresseerd is in de beschrijvingen van kampeerescapades waaraan Van Suchtelen
zich met zijn kinderen waagde en meent dat de lezer deelt in haar sympathie voor
Van Suchtelen die haar ertoe aanzet hem kwalificaties toe te dichten als ‘mild’,
‘bescheiden’, ‘zachtaardig’, ‘verantwoordelijk’ enzovoorts. Wat ze stelt in het
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voorwoord, dat ze het ‘een eer en een genoegen’ vond om Van Suchtelen te kunnen
portretteren, vindt zijn weerspiegeling ruimschoots in deze biografie.
Blom heeft zich niet gerealiseerd, dat een goede schilder juist een donkere toets
op zijn palet aan dient te brengen als in het onderwerp dat hij op het doek wil
vereeuwigen, van nature teveel het licht overheerst. Dat de ideeën van Van Suchtelen
in zekere opzichten nogal naïef konden zijn (iedereen die Van Suchtelens Tat tvam
asi of De stille lach heeft gelezen zal het beamen), zullen we van Blom niet uitgebreid
vernemen. In De stille lach bijvoorbeeld wordt van Nietzsche gesteld dat die
‘uitsluitend vat heeft op dekadente salonfilosofen, onbekookte bakvisjes en brute
vechtjassen, die zich zonder kwasi-diepzinnige “rechtvaardiging” hunner
grofzieligheid niet op hun gemak voelen in beschaafd gezelschap’. Maar aan zulke
uitlatingen wijdt Blom bij voorkeur geen woorden. In zo'n geval concludeert ze liever
dat bepaalde passages in een boek wellicht ‘oubollig’ mogen lijken en ze vervolgt
dan dat er evengoed veel moderns (‘verrassend tijdloos’) in het boek in kwestie te
lezen is. Waarna vanzelfsprekend een voorbeeld aangehaald wordt van die laatste
categorie. En wanneer de schrijver en journalist H.L.P. Wiessing op ironische wijze
het bij tijd en wijle kinderlijke idealisme van ‘onze Nico’ in 1914 aan de kaak stelt,
krijgt deze van Blom later in haar boek domweg de sneer dat Wiessing ‘malicieus’
is en dat hij het succes negeerde dat Van Suchtelen met zijn ideeën ondervond. En
dat terwijl juist in zo'n passage de persoon Van Suchtelen diepte krijgt, warmte
opwekt en levend wordt. Blom roept met haar welhaast louter verkondigen van de
rechtschapenheid en ingetogenheid van Van Suchtelen bij de lezer een sluimerende
verbolgenheid op: deed Van Suchtelen dan helemaal niets verkeerd in dat leventje
van hem?
Deze vraag krijgt midden in de biografie plotseling een onverwacht antwoord.
Deze innemende man blijkt toch een schaduwzijde te kennen. In 1920 verlaat hij
zijn vrouw en vijf kinderen voor de eveneens getrouwde Tosa van der Werff. Maar
hoe vangt Blom in haar biografie dan deze voor Van Suchtelen drastische gebeurtenis
op? Haar reactie is eenvoudig: ze vangt dit vrijwel niet op. Ze concludeert dat de
‘sleutel tot deze ontwikkeling’ moeilijk te vinden is en ‘nooit helemaal ontsluierd’
zal kunnen worden. En daarmee is op een opmerking over de rol van de chicanerende
schoonmoeder in Van Suchtelens scheiding na de kous af. Terwijl dit voorval bij
uitstek de gelegenheid was geweest om van Van Suchtelen een man te maken met
bloed in de aderen, gevoelens in het hart en dwalingen in het hoofd. Misschien is er
inderdaad helemaal niets in de schriftelijke nalatenschap van Van Suchtelen te
ontdekken wat op deze gebeurtenis preludeert, maar dan nog dient een goede biograaf
een voorval als dit terdege te verklaren en psychologisch goed uit te diepen. Eén van
de belangrijkste gebeurtenissen in het leven van de gebiografeerde moet toch begrepen
worden of in ieder geval voor de lezer begrijpelijk gemaakt worden, zeker als dit
geheel in tegenspraak is met de persoon die we daarvóór onder ogen gehad hebben.
Blom is er, kortom, niet in geslaagd zich genoeg te distantiëren van de warmte die
zij voor haar grootvader voelt. Ze heeft te weinig de confrontatie gezocht met het
sympathieke beeld dat zij en haar omgeving van Van Suchtelen koesteren en is te
weinig op zoek gegaan naar de man die ook zijn verlangens en zijn tekortkomingen
zelfs als die in hoge mate samenhingen met zijn deugden moet hebben gekend.
Waarom had Frederik van Eeden zo'n hekel aan Van Suchtelen, waarom kan Wiessing
zijns ondanks het niet nalaten Van Suchtelen, naar zijn zeggen ‘een altijd oprecht en
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onbevangen mens’, om de tuin te leiden? Een uitgebreidere behandeling van zulke
vragen had Van Suchtelen meer tot een waarachtig levend mens gemaakt en minder
een apocriefe heilige van deugden en idealen.
Over het algemeen kleven er überhaupt veel bezwaren aan de methodes die Blom
in haar boek hanteert. Waarom citeert zij zo veel, zo vaak en zo lang? Ieder die de
passages in de Herinneringen uit de oude tijd van Annie Salomons over Nico van
Suchtelen wil lezen, kan ermee volstaan Bloms biografie te kopen. En het tweede
hoofdstuk wordt zelfs bijna voor de helft door citaten in beslag genomen. Haast
nergens zet ze citaten tegenover elkaar, confronteert ze visies. Ze haalt aan en neemt
over. Het kan natuurlijk het geval zijn dat Blom hiertoe heeft moeten besluiten wegens
gebrek aan materiaal (zoals ze dat bijvoorbeeld in het tweede hoofdstuk aangeeft),
maar dan valt dat té weinig in haar boek te lezen. En dan nog had een minder
kritiekloos aanvaarden van de woorden van Van Suchtelen zelf en meningen over
en visies op zijn persoon het boek ongetwijfeld goed gedaan.
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In haar schrijfstijl is Blom bepaald niet altijd even geraffineerd. Het eerste hoofdstuk
bijvoorbeeld ‘Nico van Suchtelen wordt geboren’ wordt met het refereren aan het
eerste fotootje van de jonge auteur aldus afgesloten: ‘Het stereotiepe babykiekje van
de kleine Nico, op zijn buik gewenteld, met zichtbare inspanning het hoofd geheven
houdend, doet uiteraard in niets vermoeden dat hier de toekomstige vertaler van
Goethes Faust, deel twee, ligt.’ (p. 19) Weinig lezers zullen in de illusie geleefd
hebben, dat de piepjonge Van Suchtelen zich zal hebben laten fotograferen terwijl
hij naarstig aantekeningen in een woordenboek Duits-Nederlands maakt, met schuin
op het prille neusje zijn leesbril. En wat bezielt Blom om in een biografie die
noodgedwongen ‘van beperkte omvang’ is, anderhalve pagina te reserveren voor een
uitgebreide sfeertekening van het huisje dat Nico vanaf 1921 met de lieflijke Tosa
van der Werff bewoonde?
Deze biografie biedt desalniettemin zeker ook meer dan lezenswaardige gedeelten.
Met name de hoofdstukken waarin de Wereldbibliotheek een belangrijke rol speelt
- de uitgeverij waarvan Van Suchtelen vanaf 1932 directeur was - leveren boeiende
leesstof op. En het boek reikt een kleine schat aan informatie aan voor wie een ander
tijdsbeeld wil zien dan dat van Van Ostaijen, Carry van Bruggen en andere wel nog
gelezen auteurs uit de periode 1900-1940.
Bovenal is deze biografie echter een gemiste kans. Van Suchtelen is een vergeten
schrijver, zijn leven biedt weinig werkelijk dramatische momenten en zijn karakter
is weinig conflictueus. Waarom zou een lezer zich dan in deze materie willen
verdiepen? Dit probleem had opgelost kunnen worden door een grotere nadruk op
de literaire betekenis van Van Suchtelen, op het succes van de Wereldbibliotheek en
het belang van Van Suchtelen voor deze uitgeverij, of door een grotere aandacht
voor de contacten die Van Suchtelen met andere schrijvers onderhield. Ook waren
enige woorden op zijn plaats geweest waarom (en waarom juist na de Tweede
Wereldoorlog!) Van Suchtelens oeuvre zo in de vergeethoek is geraakt. Maar dat
alles vond Blom niet noodzakelijk en dat terwijl ze haar grootvader er naar alle
waarschijnlijkheid heel wat meer recht mee had gedaan dan door nu als zijn hagiograaf
op te treden.
Patrick Rooijackers

Fernand Auwera, Willem Elsschot. Uitgeverij de Prom (Baarn) 1999. 128
blz. f 24, 95.
ISBN 9068016431

Het leven schilderen zoals het is
‘Het is vrijwel uitgesloten om over Elsschot iets te zeggen wat nog niet werd gezegd.
Alles, en soms helaas nog iets meer, werd over hem al geschreven en verzonnen.
[...] Zijn werk was bovendien van een uitzonderlijke helderheid, zodat het moeilijk
bedolven kan worden onder literaire spitsvondigheid, wetenschappelijke
kommaneukerij en wijsgerig gezwijmel.’ (p. 7) Weinig reden dus tot het schrijven
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van een nieuw boek over de Vlaamse auteur Willem Elsschot, een schrijver die de
laatste tijd - mede door de oprichting van het Willem Elsschot Genootschap (in 1999)
- toch al zoveel in de belangstelling staat. Alhoewel Auwera er blijkbaar niet op uit
is iets nieuws over Elsschot te schrijven en hij allerminst ‘de bedoeling [heeft]
origineel uit de hoek te komen’ (p. 7) vond hij desondanks een aanleiding om iets
over Elsschot te zeggen. Hij schreef het scenario voor de verfilming van de romans
Lijmen en Het Been en sprak in diezelfde periode veel met regisseur Robbe de Hert
over Elsschots werk. Dit mondde uit in het boekje Willem Elsschot: Fernand Auwera
zette het een en ander over de auteur op papier en vulde dit aan met ervaringen die
hij opdeed bij het schrijven van het scenario voor de verfilming van Lijmen en Het
Been. Zelf noemt Auwera het boek een compilatie ‘met een bescheiden eigen inbreng,
van wat me interessant leek om een hopelijk waarheidsgetrouw en vlot geschreven
portret te maken van Willem Elsschot en zijn werk. De tekst over het scenario en
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de verfilming sluit er bij aan.’ (p. 7)
Het boek is verdeeld in ‘Voor’, ‘Tijdens’, ‘Na’ en ‘Nu of De film’. ‘Voor’ bestaat
uit vier bladzijden, waarin Auwera het verleden van vader en moeder De Ridder in
vogelvlucht beschrijft. In ‘Tijdens’ geeft hij de levensloop van Elsschot, terwijl hij
in het korte ‘Na’ schetst wat er na Elsschots dood gebeurde. In ‘Nu of De film’ stelt
Auwera de verfilming van Lijmen centraal.
Het hoofdstuk ‘Tijdens’ beslaat het grootste deel van het boekje. Auwera behandelt
Elsschots werken stuk voor stuk en stelt daarbij de man achter het werk centraal.
Hoewel Auwera keer op keer benadrukt dat Elsschot vond dat zijn boeken op zichzelf
stonden en dat de persoon achter het werk onbelangrijk was, doet Auwera precies
het tegenovergestelde: hij gaat op zoek naar de mens Alfons De Ridder alias Willem
Elsschot en probeert vanuit de vermeende emoties van de reclameman het werk van
de auteur te verklaren. Dit houdt hij zó consequent vol, dat hij het nagenoeg voor
elkaar krijgt elke passage uit Elsschots oeuvre te verklaren vanuit het persoonlijke
leven van Alfons De Ridder, waarmee Auwera het literaire werk op een - op zijn
zachtst gezegd - ouderwetse manier benadert.
Auwera's besprekingen van de afzonderlijke boeken zijn niet erg sterk. Zeker als
hij buiten het pad van de samenvattingen treedt en een poging onderneemt bepaalde
aspecten van Elsschots schrijverschap te verklaren, wil hij nog wel eens rare
opmerkingen maken. Zo heeft hij bij Kaas moeite met de vorm van het boek: ‘De
roman begint als een brief: “Eindelijk schrijf ik je weer omdat...” maar verder is er
van enige briefvorm helemaal geen sprake meer.’ (p. 54) Maar als Auwera Kaas wat
nauwkeuriger zou lezen, zou hij zien dat er volop epistolaire kenmerken in voorkomen,
zoals ‘Je moet weten dat mijn moeder gestorven is.’ (hoofdstuk 1), ‘Je weet dat ik
klerk ben...’ (hoofdstuk 3), ‘Je weet nu hoe ik toen...’ (hoofdstuk 3), ‘Alles wel
beschouwd is kaas, behalve dan de lucht, een edel artikel, vind je niet?’ (hoofdstuk
5). Bezien in het licht van de openingszin waarin de ik-verteller zegt dat hij de ‘je’
gaat schrijven, dragen de hierboven geciteerde zinnen zeker bij aan de briefvorm.
Maar Auwera maakt gelukkig ook mooie observaties, bijvoorbeeld als hij vertelt
hoe Elsschot mensen als dingen beschouwt; het zijn niet de personages die vanuit
hun psychologie beschreven en verklaard worden en centraal staan in zijn boeken,
maar het is het raderwerk - dat het leven van de personages beheerst of gaat beheersen
- dat de centrale rol inneemt. Auwera illustreert dit met een goedgekozen citaat uit
De verlossing: ‘Toen alles begraven en 't bloed van de trap geboend was, leefde de
winkelzaak weer op.’ Pol heeft op zijn ziekbed zijn aartsrivaal - pastoor Kips doodgeschoten; beide sterven en het leven gaat door. Zoals zo vaak maakt Elsschot
niet onnodig veel woorden vuil aan grootse levenskwesties, maar verkiest hij
daarentegen de lijdende vorm boven de actieve en laat hij de namen van de personages
achterwege.
Het belangrijkste deel voor Auwera zélf lijkt het hoofdstuk ‘Nu of De film’, waarin
hij schrijft over de verfilming van Lijmen en Het Been. Aanvankelijk wilde Auwera
deze boeken helemaal niet verfilmen, aangezien hij vond dat Elsschot niet te verfilmen
was. Hij somt de voorbeelden van niet geslaagde televisie-, toneel- en
filmbewerkingen van Elsschots werken op: Villa des Roses, Kaas, Lijmen, Het Been
en De Verlossing en legt het probleem van de ‘onverfilm-baarheid’ van Elsschot in
diens stijl; diezelfde ongrijpbare stijl waar iedereen die iets over Elsschot wil schrijven
telkens weer tegenaan loopt. Auwera - op zijn beurt - omschrijft stijl als ‘een
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onvertaalbaar, ongrijpbaar, ondefinieerbaar “meer”: de unieke manier waarop een
schrijver in het algemeen en Elsschot in het bijzonderde dingen verwoordt.’ (p. 102)
Deze stijl in zijn boeken zorgt ook voor grote problemen bij de verfilming ervan
(problemen waar Auwera naar hartelust over uitweidt). Auwera stelt bovendien dat
geen enkel boek te verfilmen is, maar dat er wel films naar aanleiding van boeken
gemaakt kunnen worden; er is immers sprake van twee verschillende media die niet
letterlijk naar elkaar kunnen worden vertaald. Daarom vindt Auwera wijzigingen in
de breedste zin van het woord toelaatbaar, om niet te zeggen noodzakelijk. Want
‘[w]at effectvol is in woorden is het niet altijd in beelden, wat prachtig is in proza
kan vervelen in beweging.’ (p. 111) Auwera voerde zelf dergelijke veranderingen
zo ver door dat hij in het scenario voor de verfilming naar aanleiding van Lijmen en
Het Been elementen uit Kaas inlaste. Om enkele voorbeelden te noemen: in de film
is het bij Korthals te balsemen lijk de in Kaas overleden moeder van Laarmans
geworden, Laarmans gaat in op het aanbod van Boorman om diens secretaris te
worden omdat hij mislukt is in de kaashandel en Laarmans is geen vrijgezel meer,
maar heeft al het gezin dat hij in Kaas heeft.
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Auwera heeft erg veel pagina's nodig om te vertellen over Robbe De Herts verleden,
over zijn eigen filmactiviteiten gedurende de afgelopen tien jaar en over de soms
meer, maar meestal minder interessante gebeurtenissen bij de opnames. Auwera
besluit zijn compilatie met een onverwacht citaat van Paul Léautaud, waarin deze
Franse auteur vertelt welk soort literatuur zijn voorkeur heeft. En het kan haast niet
anders: Léautauds citaat blijkt wonderwel uitstekend van toepassing te zijn op het
werk van Willem Elsschot! De boeken die Léautaud het liefst leest, zijn boeken
‘waaruit een grote opmerkingsgave spreekt, boeken vol ironie en sarcasme [...] die
[...] het leven [schilderen] zoals het is, waarheidsgetrouw, zonder holle frasen, zonder
iets van de bedriegelijkheid van de kunst en van het gevoel.’ (p. 119)
Wie na deze apotheose nog een verantwoording of een gedetailleerde bibliografie
wil lezen, komt bedrogen uit. Ook voetnoten komen niet voor, wat Auwera als volgt
verklaart: ‘Ik haat voetnoten. Het zijn weerhaken in een tekst, ze belemmeren het
leesplezier net zo erg als blaffende honden of gonzende muggen. U vindt ze dus niet
in dit boekje.’ (p. 121) En uit de opsomming van de geraadpleegde literatuur die
daarop volgt, moet de lezer dan maar zelf bepalen welke informatie uit welk artikel
of boek afkomstig is. Hoewel Auwera nogmaals benadrukt dat het boekje gelezen
moet worden als een uitgebreid essay zonder wetenschappelijke pretenties, geeft dat
mijns inziens nog geen vrijbrief om een bronvermelding achterwege te laten.
Hoezeer Auwera voetnoten ook haat, des te leuker vindt hij het om in het wilde
weg namen van schrijvers, schilders, uitvinders en wereldleiders te noemen en
zogenaamde kennis te spuien. Met een beetje gepuzzel blijkt het mogelijk al deze
‘kennis’ op te hangen aan feiten uit het leven van Elsschot. Zo beschrijft Auwera
Elsschots geboortejaar 1882 als volgt: ‘In 1882 arriveerde Oscar Wilde voor een
lezingentournee in Amerika en sprak de beroemde woorden: “I have nothing to
declare but my genius”. In dat jaar ook werd de beroemde outlaw Jesse James
doodgeschoten, “Spoken” van Hendrik Ibsen gecreëerd, en begon men het
Panama-kanaal te graven. Carlo Goldoni publiceerde “Pinocchio” en Mark Twain
“The Prince and the Pauper”, de impressionisten waren volop bezig en Van Gogh
had nog acht jaar te leven...’ Een dergelijke overbodige stroom van namen en
gebeurtenissen heeft een ogenschijnlijk interessant personenregister als gevolg; dit
is niet zozeer indrukwekkend door de omvang (drieënhalve pagina's zijn in verhouding
tot de 128 pagina's die het boekje telt redelijk veel), als wel door alle namen die erin
genoemd worden. Bij het opzoeken van de passages die zouden moeten handelen
over Albert Camus, Mark Twain, Simon Vestdijk en Hendrik Ibsen komt men
voornamelijk gekeuvel als hierboven geciteerd tegen: het gaat er blijkbaar om zoveel
mogelijk namen te noemen en niet om een zinnig verband te leggen tussen de
betreffende personen en de reclameman Alfons De Ridder of de auteur Willem
Elsschot.
Willem Elsschot is een makkelijk lezend boekje, dat helaas te weinig pretentie
heeft. Hinderlijk zijn de vele slordigheden en fouten: Jan C. Villerius moet voor Jan
C. Villenius doorgaan en Orlow Seunke wordt Orlof Seunke. Op pagina 23 staat
twee keer achterelkaar exact dezelfde alinea afgedrukt; op pagina 44 verschijnt Lijmen
nog in 1923, een pagina verder al in 1924; op pagina 80 krijgt Elsschot de staatsprijs
twee dagen na zijn dood, op pagina 91 al na één dag. En in het personenregister ziet
de lezer dat hij op pagina 00 iets kan lezen over Kurt Vonnegut. Gelukkig beslaat
het boekje niet zoveel pagina's, dus dat is weer een meevaller bij het speurwerk: op
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pagina 99 wordt Vonnegut weer teruggevonden. Had Auwera net wat meer tijd en
aandacht aan Willem Elsschot geschonken, dan waren dergelijke hinderlijke blunders
beperkt gebleven tot een aanvaardbaar minimum en had Auwera's pretentieloze
schrijverij heerlijk weggelezen op een regenachtige zondagnamiddag.
Sonja van Stek
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